UCHWAŁA Nr XXXIV/291/18
RADY GMINY BOBROWO
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brodnickiego
Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130) oraz w związku
z art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Bobrowo pomocy rzeczowej dla Powiatu
Brodnickiego do kwoty 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zł) w zakresie
robót w ciągu w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Bobrowo polegających na:
1) budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1822C w miejscowości Kruszyny
Szlacheckie,
2) budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1823C w miejscowości Buczek.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie
zawartej pomiędzy Gminą Bobrowo a Powiatem Brodnickim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowo
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Sobiech

Uzasadnienie
Proponuje się podjąć uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Brodnickiemu na zadania drogowe realizowane w roku 2018.
W budżecie Gminy Bobrowo na rok 2018 w dziale 600 (Transport i łączność)
zabezpieczono środki na wykonanie przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej na
zadanie „Chodniki i place na terenie gminy”. Część z zadań realizowanych w ramach tego
przedsięwzięcia po wspólnych uzgodnieniach Wójta Gminy z Radą Gminy i na podstawie
wniosków Mieszkańców dotyczy dróg powiatowych. Wstępna wycena wartości budowy
chodników przy drogach powiatowych przewidzianych do realizacji w roku 2018 to
60.000,00 zł, natomiast przewidywane wydatki dotyczącą; budowy chodnika przy drodze
powiatowej w Kruszynach Szlacheckich oraz w Buczku.
Przepisy art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z
dnia 27 sierpnia 2009r. wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać
pomocy finansowej i rzeczowej. Zgodnie z art. 220 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy podstawą
udzielenia pomocy jest umowa.

