
UCHWAŁA NR XXIX/284/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Gorzowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w miejscowości Janczewo”. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę udzielenia 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 opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane dla zadania pn. „Wykonanie 
odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w miejscowości Janczewo”. 

2. Zadanie przewidziane jest do realizacji na rok 2021. 

§ 2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej, o której mowa w § 1, zostanie zapewniona ze środków 
budżetu Gminy Santok na rok 2021. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w porozumieniu pomiędzy 
Gminą Santok a Powiatem Gorzowskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Budowa odwodnienia w pasie drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Janczewo wpłynie na znaczną
poprawę zarówno stanu drogi powiatowej, z której korzystają mieszkańcy Gminy Santok, jak również
terenów skomunikowanych z przedmiotową drogą, stąd zasadne jest wyrażenie zgody na udzielenie
Powiatowi Gorzowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 50% wartości
zadania, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty
budowlane związane z niniejszą inwestycją.

Szczegółowy zakres zadania związanego z przedmiotową inwestycją, sposób jej realizacji i finansowania
będzie określało zawarte, w następstwie niniejszej uchwały, porozumienie między Gminą Santok
a Powiatem Gorzowskim.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Santok uchwały
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego w formie dotacji
celowej.
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