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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 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. 2022 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. 2012 r., poz. 1634 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w wysokości 16 665,00 zł 
(słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć zł 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 
„Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – 
opracowanie dokumentacji technicznej”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 2022 rok w wysokości 16 665,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy 
sześćset sześćdziesiąt pięć zł 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej 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. 

 Przewodniczący Rady Miasta 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
 

 
1)  Dz. U. 2022 poz. 1005, poz. 1079 
2)  Dz. U. 2022 poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej                                                                      
Województwu Kujawsko-Pomorskiemu 

 Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zamierza udzielić pomocy finansowej w wysokości 16 665,00 zł 
(słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć zł 00/100) dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy 
Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”. 

 Szczególne warunki udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostaną 
zawarte w umowie pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, a Województwem Kujawsko-Pomorskim. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F9B0C156-EEE6-42D9-8F66-73993A8EF02E. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie



