
UCHWAŁA NR XXI/208/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020r.  poz. 731) 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 Województwu Lubuskiemu w formie dotacji 
celowej na poziomie 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż 87 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem 
tysięcy pięćset złotych 00/100) na realizację zadania pod nazwą: „Remont chodnika w m. Jastrzębnik w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku od km 26+458 do km 26+827 po stronie prawej” - ciąg dalszy 
inwestycji. 

§ 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

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Santok, jak również w celu usprawnienia ruchu
w komunikacji pieszej, Gmina Santok wspomoże Województwo Lubuskie w realizacji zadania pn.:
„Remont chodnika w m. Jastrzębnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku od km 26+458 do km
26+827 po stronie prawej”.

Szczegółowy zakres zadania związanego z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 158 w m. Jastrzębnik, sposób jego realizacji i finansowania będzie określało zawarte, w następstwie
niniejszej uchwały, porozumienie pomiędzy Gminą Santok, a Województwem Lubuskim 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 2020r. poz. 731) konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Santok uchwały
o udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji celowej.
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