
       PROJEKT 

 

UCHWAŁA XL/285/2022 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 10 października 2022 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz 

Powiatu Aleksandrowskiego 

 Na podstawie art.10 ust.2 , art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U z 2022r, poz. 559 ze zm1) 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. 2022 poz. 1634 ze zm.2) Rada Gminy 

Bądkowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale NR XXXVI/232/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu 

Aleksandrowskiego § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu 

Aleksandrowskiego w wysokości 125.047,00zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy 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 75.847,00 zł, 

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

powiatowych : 

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

w wysokości 49.200,00 zł”.    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
1 Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079 
2 Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz.U. z 2022 r., poz. 1747; 
Dz.U. z 2022 r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Gmina Bądkowo pierwotnie zabezpieczyła środki w wysokości 35 000,00 zł na opracowanie 

dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże – 

Bądkowo. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 49 200,00 zł. Starostwo 

Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim pismem nr RI.031.1.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 

roku zwróciło się z gminy o zawarcie stosownego aneksu dotyczącego zmiany kwoty dotacji.  

W związku z powyższym należy zwiększyć kwotę dotacji o 14 200,00 zł.   

 

 

 

 

 


