
UCHWAŁA NR XLI/297/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 18 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.') w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5i 
art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634 ze zm.”) uchwala się, co następuje: 

$ 1. Udzielić z budżetu Gminy Bądkowo pomocy rzeczowej dla Województwa 
Kujawsko — Pomorskiego o wartości 35 000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 
00/100) na zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika przy ulicy Wojska 
Polskiego, 

gm. Bądkowo w ciągi drogi wojewódzkiej 301 w miejscowości Bądkowo. 

$ 2. Pomoc rzeczowa zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Bądkowo 
zaplanowanych na rok 2022. 

$ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej i zasady jej rozliczenia 
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Bądkowo a Województwem Kujawsko — 
Pomorskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Bądkowo. 

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

$ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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1 Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561. 
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 

Podjęcie przedmiotowej uchwały będzie podstawą do podpisania umowy 
z Województwem Kujawsko — Pomorskim. Zadanie ma charakter pomocy rzeczowej dla 
Województwa Kujawsko — Pomorskiego w związku z zakupem kostki brukowej 
z przeznaczeniem na remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego, gm. Bądkowo w ciągu 
drogi wojewódzkiej 301 w miejscowości Bądkowo. Gmina zabezpiecza kostkę na remont 
chodnika na odcinku ok. 400 m. Pozostały materiał oraz roboty budowalne będą wykonywane 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
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