
UCHWAŁA NR XLIX/455/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w zakresie opracowania projektu 
budowlanego pn.  „Przebudowa drogi nr 1351F w m. Stare Polichno” 

Na podstawie art 10. ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U.2022r., poz.1634 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w formie dotacji celowej, do kwoty 
12 300,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) na realizację zadania w zakresie 
opracowanie projektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi nr 1351F w m. Stare Polichno”. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 1351F 
w m. Stare Polichno” . Przygotowane dokumentacja projektowa określi zakres robót budowlanych 
przedmiotowej inwestycji, która wpłynie na poprawę stanu drogi powiatowej oraz bezpieczeństwo, z której 
korzystają mieszkańcy Gminy Santok, jak również terenów skomunikowanych z przedmiotową drogą, stąd 
zasadne jest udzielenie Powiatowi Gorzowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, 
w wysokości 12 300,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych) na opracowanie dokumentacji 
projektu budowlanego związanych z niniejszym zadaniem. 

Szczegółowy zakres zadania związany z zakresem robót, sposobem realizacji i finansowania będzie 
określała zawarta, w następstwie niniejszej uchwały, umowa pomiędzy Gminą Santok a Powiatem 
Gorzowskim. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2022r., poz.559 ze zm.), zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Santok uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego w formie dotacji celowej. 
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