UCHWAŁA NR XXVII/252/2018
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża-Piotrków od
km 10+902 do km 11+ 383 polegającego na budowie chodnika przekraczającego pas drogowy
w miejscowości Osięciny"
Na podstawie art.10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r ,poz.1875
i poz.2232; z 2018 poz130) 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 2017 r. poz.2077)
Rada Gminy
uchwala ,co następuje :
§ 1. Udziela się pomocy finansowej w 2018r. w formie dotacji celowej w kwocie 187.120,00 zł. (słownie :
sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych zero groszy) Samorządowi Województwa KujawskoPomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej
Nr 267 Ujma Duża –Piotrków od km 10+ 902 do km 11+ 383 polegającego na budowie chodnika
nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Osięciny”.
§ 2. Udziela się pomocy rzeczowej w 2018r w wysokości 16.198,60 zł. (słownie: szesnaście tysięcy sto
dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej na w/w
zdanie inwestycyjne.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Osięciny do podpisania umowy pomiędzy Gminą Osięciny, a Samorządem
Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej zgodnie z § 1 i 2
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osięciny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk
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Uzasadnienie
W związku z wyborem przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego do realizacji w trybie
Drogowej Inicjatywy Samorządowej zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 267
Ujma Duża –Piotrków od km 10+ 902
do km 11+ 383
polegającego na budowie
chodnika
nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Osięciny”. Gmina Osięciny –jako inwestor w/w zadania
jest zobowiązana wnieść wkład finansowy i rzeczowy do jego realizacji na poziomie minimum 60% kosztów
kwalifikowanych zadania. W przypadku Gminy Osięciny pomoc dla Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego wyniesie nie więcej niż 187.120,00 zł. w postaci finansowej (dotacji celowej) oraz 16.198,60 zł.
w postaci rzeczowej (dokumentacji technicznej).
W wyniku inwestycji powstanie 481m chodnika . Jej realizacja poprawi warunki oraz zwiększy
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego– przede wszystkim pieszych. Wpłynie ona również na
poprawę komunikacji wewnętrznej w gminie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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