
UCHWAŁA NR LIV.341.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 19 października 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 202 r. poz. 559 z późn. zm.1) ) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w formie dotacji celowej na 
realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedź-Łobdowo-Tokary”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Golub-
Dobrzyń na 2022 rok w wysokości: 9 707,17 zł. (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych 17/100) 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej między 
Gminą Golub-Dobrzyń, a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, 

poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i poz. 1964 
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Uzasadnienie 

Gmina Golub-Dobrzyń zamierza udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 
w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1726C Niedźwiedź – 
Łobdowo - Tokary w formie przekazania środków pieniężnych w wysokości: 9 707,17 zł (słownie: dziewięć 
tysięcy siedemset siedem złotych 17/100). 

Realizacja wspólnej inwestycji ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawić swobodną 
i bezpieczną komunikację w tym rejonie. 

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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