
PROJEKT 
 

UCHWAŁA Nr .…/.…/2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia ………….. 2016 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy 
Miasta Lipna z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji przez 
Województwo zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 
Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa – budowa ciągów pieszo – rowerowych  
i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”, będącego zadaniem własnym 
Województwa 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasta 
Lipna z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji przez Województwo zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - 
granica województwa – budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi 
wojewódzkiej Nr 559”, będącego zadaniem własnym Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego. 

2. Gmina Miasta Lipna zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w latach 
2017-2018 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 13.440,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 
czterysta czterdzieści złotych 00/100) na zadanie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Określenie zasad współdziałania przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi 
na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Lipna a Województwem 
Kujawsko – Pomorskiem, regulującego szczegółowe zasady współpracy i wzajemne 
rozliczenia finansowe. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/161/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016 
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego oraz zawarcia przez Burmistrza Miasta Lipna porozumienia w tym 
zakresie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W związku z planowaną realizacją przez Województwo Kujawsko – Pomorskie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy 
- granica województwa – budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi 
wojewódzkiej Nr 559”, polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów, 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. 


