
                                     U C H W A Ł A  Nr V/28/2011 

                                          Rady Gminy Kołbaskowo                                                               

                                        z dnia  28  lutego  2011 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na 

dofinansowanie zadania pn. „ Ponadgraniczne połączenie drogowe 

Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo: Budowa drogi powiatowej nr 

0624Z.” 

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
216 ust.2 ,pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), w związku z uchwałą Nr IV/24/2011 Rady 
Gminy Kołbaskowo   z 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Kołbaskowo na 2011 r.-Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje: 

§ 1. 

Udziela się z budżetu Gminy Kołbaskowo pomocy finansowej  Powiatowi 
Polickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” 
Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-
Będargowo: Budowa drogi powiatowej nr 0624Z.” 

§ 2. 

Pomoc finansowa , o której mowa w § 1. ,zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu gminy na 2011 r.  w wysokości  1.838.820 zł 
słownie: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia 
złotych. 

§ 3. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i 
zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem 
Polickim a  Gminą Kołbaskowo. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta 
Gminy. 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                             Ryszard Wierzbicki 



 Uzasadnienie do uchwał w sprawie pomocy finansowej. (V/2011) 

Gmina na mocy art.220 ustawy o finansach publicznych może przeznaczać z 

budżetu środki finansowe na pomoc finansową dla innej gminy, w drodze 

uchwały podjętej przez Radę. Pomoc może zostać udzielona w formie dotacji 

celowej , która podlega rozliczeniu. 

 Projekty uchwał dotyczą środków finansowych dla Powiatu Polickiego na 

dofinansowanie  własnych zadań inwestycyjnych i tak : 

     1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z  Przylep-Ostoja-Rajkowo- 

         Szczecin o dł. około 2,852 km  kwota  950.000 zł.  Źródłem finansowania  

         inwestycji będą środki Gminy , Powiatu   i z Narodowego Programu  

         Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na które Powiat otrzymał  

         dofinansowanie.                

2. Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-Rajkowo- 

            Ostoja – etap Przebudowa dróg powiatowych.  Kwota 1.838.820 zł    

            stanowi  dofinansowanie wkładu własnego Powiatu, tj. 15 % kosztów  

             niezbędnych  przy  realizacji tego zadania. 

 


