
UCHWAŁA NR XXXV/281/2022  
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zbójno w roku 
2022 dla zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika 

naziemnego wody czystej w miejscowości Działyń gmina Zbójno” 

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 t.j. 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 t.j.)  uchwala się,  co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2022 w wysokości  170 240 zł  w formie dotacji celowej dla 
Gminy Zbójno z przeznaczeniem na partycypację kosztów zadania o nazwie: „Modernizacja stacji uzdatniania 
wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika naziemnego wody czystej w miejscowości Działyń gmina 
Zbójno”. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej i zasad rozliczania środków określone zostaną 
w umowie pomiędzy Gminą Zbójno a Gminą Czernikowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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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 Gminie Zbójno w roku 
2022 w związku z partycypacją w kosztach zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z 
budową studni głębinowej i zbiornika naziemnego wody czystej w miejscowości Działyń gmina 
Zbójno”. 
Udzielenie pomocy finansowej ma związek z tym, że część mieszkańców gminy Czernikowo 

korzysta z ujęcia wody należącego do Gminy Zbójno. Dzięki tej inwestycji zostanie zachowana 

ciągłość w dostawie wody oraz jej jakość ulegnie poprawie. 
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