
UCHWAŁA NR XXXI/249/2021     
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 2044 od drogi krajowej Nr 10 do zakresu budowy  przejść dla pieszych” zmienionej 
uchwałą nr XXVII/234/2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2021 roku. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372 j.t. z późn zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 j.t. z późn zm.)   uchwala się,  co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/215/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Rady Gminy Czernikowo w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2021 dla zadania: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 od drogi krajowej Nr 10 do  zakresu budowy przejść dla pieszych” 
zmienionej uchwałą nr XXVII/234/2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lipca 2021 roku § 1 otrzymuje 
brzmienie „ Udziela się pomocy finansowej w roku 2021 w wysokości 266 799 zł w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2044 od drogi krajowej Nr 10 do zakresu budowy przejść dla pieszych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 92E2137E-C2ED-47CC-84F1-06762FABF9F6. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym, związki gminne 
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym 
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 
Rada Gminy Czernikowo uznaje za celowe przekazanie pomocy finansowej Powiatowi 
Toruńskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 od drogi krajowej Nr 10 do 
zakresu budowy przejść dla pieszych”.  
Udzielenie pomocy finansowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy 
Czernikowo. 
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