Projekt
z dnia 17 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021,
poz. 13721)) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 2021 r., poz. 3052)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania pod
nazwą „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej”. Pomoc rzeczowa polega na opracowaniu
i przekazaniu dokumentacji projektowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń na 2022 rok w wysokości nie większej niż 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych
00/100).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej między
Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, 1773, 1236, 1927,
1981, 2270.

2) Zmiany
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zamierza udzielić pomocy rzeczowej Województwu KujawskoPomorskiemu w formie wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu
przy ul. Zamkowej” w ciągu drogi wojewódzkiej, przy czym Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy zamierza wykonać przedmiotową inwestycję.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zostaną zawarte w umowie pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, a Województwem KujawskoPomorskim. Podjęcie przedmiotowej uchwały będzie podstawą do podpisania umowy
z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
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