PROJEKT
UCHWAŁA Nr .…/.…/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia ………….. 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa
Kujawsko – Pomorskiego oraz zawarcia przez Burmistrza Miasta Lipna porozumienia
w tym zakresie
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko
– Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”.
2. Określa się wysokość dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 13 440,00 zł na zadanie,
o którym mowa w ust. 1.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do zawarcia porozumienia, w którym określone
zostaną zasady przekazania i rozliczenia dotacji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 938 i 1646 , Dz. U.
z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,
1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, Dz. U z 2016 r. poz. 195

UZASADNIENIE
W związku z planowaną realizacją przez Województwo Kujawsko – Pomorskie zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy
- granica województwa”, polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów o łącznej dł.
0,070 km, Gmina Miasta Lipna otrzymała propozycję współpracy, polegającą na partycypacji
w kosztach przedsięwzięcia. Aby zadanie mogło zostać zrealizowane, niezbędne jest
wniesienie wkładu własnego przez partnera, który w przypadku Gminy Miasta Lipna wynosi
13 440,00 zł i stanowi 60% oszacowanych kosztów.
W celu nawiązania współpracy w ramach w/w zadania konieczne jest również podpisanie
stosownego porozumienia, określającego zasady przekazania i rozliczenia dotacji.

