
UCHWAŁA Nr X/69/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

z dnia 18 lipca 2019 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Sierpeckiego 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 

2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 )  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Gozdowo               

na 2019 rok w formie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego w kwocie 

517.324,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia 

cztery złote 00/100 groszy ) na dofinansowanie zadań pn.: 

 

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo 

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław – Kędzierzyn 

na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo” oraz 

przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno – 

zimowym. 

 

§2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie  

i zasady rozliczenia środków określone zostaną porozumieniem pomiędzy 

Powiatem Sierpeckim, a Gminą Gozdowo. Do zawarcia porozumienia 

upoważnia się Wójta Gminy Gozdowo. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

              /-/ Dariusz Śmigielski 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 lipca 2019 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Sierpeckiego 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest kolejnym etapem współpracy Gminy 

Gozdowo i Powiatu Sierpeckiego w zakresie realizacji zadań inwest. pn.: 

 

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo 

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław – Kędzierzyn 

na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo” oraz 

przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno – 

zimowym. 

 

Konieczność przebudowy w/w dróg powiatowych podyktowana jest jej 

złym stanem technicznym. Ich modernizacja spełni oczekiwania mieszkańców 

w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszenia komfortu jazdy 

użytkowników. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

       
 

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                    

      /-/ Dariusz Śmigielski

   


