
UCHWAŁA NR XX/195/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Gorzowskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019r. 
poz. 506)  oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j 
Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Santok pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego w formie dotacji 
celowej na poziomie 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100) na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1359F na odcinku od 
miejscowości Baranowice w kierunku miejscowości Lipki Małe”. 

§ 2. 1. Podstawą przekazania środków finansowych jest umowa określająca przeznaczenie i zasadę 
rozliczenia środków. 

2. Środki na powyższe zadanie zostały zaplanowane w budżecie gminy Santok na rok 2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Remont drogi powiatowej nr 1359F jest kontynuacją remontu drogi powiatowej na przedmiotowym
odcinku, przyczyni się on przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa, nie wpłynie znacząco na wartość
równoważnego poziomu hałasu samochodowego – w odniesieniu do pojedynczego pojazdu przewiduje się
niewielki spadek emitowanego hałasu oraz emisji spalin dzięki poprawie stanu nawierzchni.

W związku z powyższym, Gmina Santok wspomoże Powiat Gorzowski w realizacji zadania pod nazwą
„Remont drogi powiatowej nr 1359F na odcinku od miejscowości Baranowice w kierunku miejscowości
Lipki Małe”. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje remont konstrukcji nawierzchni jezdni drogi
powiatowej.

Szczegółowy zakres zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1359F, sposób jej realizacji
i finansowania będzie określało zawarte, w następstwie niniejszej uchwały, porozumienie pomiędzy Gminą
Santok, a Powiatem Gorzowskim stanowiące integralną część uchwały.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Santok uchwały
o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego w formie dotacji celowej.
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