
PROJEKT 

 

Uchwała NR XXIV/147/2020 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

 

 Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 

220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., 

poz. 869 z póź. zm) Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Bądkowo pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu 

z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża na 

odcinku od km 5+301,50 do km 12+173,50- etap III na odcinku od km 10+100,00 do km 

12+173,50 na terenie gminy Bądkowo.  

§ 2. Pomoc finansowa, o których mowa w § 1m zostanie udzielona w formie dotacji celowej     

z wydatków majątkowych budżetu na 2021 rok w wysokości 350.000,00zł (słownie: trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), jednak nie więcej niż 31 % wartości inwestycji po 

przetargowej.  

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków  

określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Bądkowo a Powiatem 

Aleksandrowskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały NR XXIV/147/2020 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2612 C biegnącej 

przez teren Gminy Bądkowo udziela się pomocy finansowej powiatowi Aleksandrowskiemu                          

z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża na 

odcinku od km 5+301,50 do km 12+173,50- etap III na odcinku od km 10+100,00 do km 

12+173,50 na terenie gminy Bądkowo, odcinek o długości 2.173,50 km. Pomoc finansowa 

zostanie udzielona w formie dotacji celowej z wydatków majątkowych budżetu w wysokości 

350.000,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100), jednak nie więcej niż 31 

% wartości inwestycji po przetargowej po odliczeniu dofinansowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

 Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych wydatki budżetowe j.s.t są przeznaczone na pomoc finansową dla innych j.s.t 

określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą.  

 Środki finansowe na powyższą pomoc  są zabezpieczone w budżecie Gminy Bądkowo 

na 2021 rok w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.  

 

 

 


