
UCHWAŁA NR XXXVI/232/2022 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 31 marca 2022 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Na podstawie art.10 ust.2, art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U z 2022r, poz. 559 ze zm) art. 216 ust.2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021r., poz. 305 ze zm), Rada Gminy 

Bądkowo uchwala, co następuje: 

$ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu 

Aleksandrowskiego w wysokości 110.847,00zł (sto dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści 

siedem złotych 00/100) z przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych powiatu: 

1) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma 

Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości 4,798 km” w 

wysokości 75.847,00zł, 

2) zadanie bieżące — opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont dróg 

powiatowych : 

- drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo polegająca na remoncie. 

- drogi powiatowej Nr 2625C Żabieniec - Kazimierzewo polegająca na remoncie. 

- drogowej drogi powiatowej Nr 2626C Kazimierzewo - Jaranowo polegająca na 

remoncie. 

$ 2.1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zakres i terminy wykonania 

zadań, o którym mowa w $1 określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem 

Aleksandrowskim a Gminą Bądkowo. 

2. Do zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej upoważnia się Wójta Gminy. 

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

PRZEWODNICZĄCY 
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Uzasadnienie do Uchwały 

Rady Gminy Bądkowo NR XXXVI/232/2022 

Rada Gminy Bądkowo mając na uwadze poprawę bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 
postulaty mieszkańców postanowiła udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Aleksandrowskiego z przeznaczeniem na : 

3) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma 
Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości 4,798 km” w 
wysokości 75.847,00zł, 

4) zadanie bieżące — opracowanie dokumentacji projektowo ko sztorysowej na remont dróg 
powiatowych : 

- drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo polegająca na remoncie. 
- drogi powiatowej Nr 2625C Żabieniec - Kazimierzewo polegająca na remoncie. 
- drogowej drogi powiatowej Nr 2626C Kazimierzewo - Jaranowo polegająca na remoncie 
Pomoc finansowa dla Powiatu Aleksandrowskiego zostanie udzielona ze środków własnych 
Gminy Bądkowo. 
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