
UCHWAŁA NR XXVI/180/21 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu 

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7131)) oraz art. 216 ust 2, pkt 5 i 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz.305) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu gminy Bartniczka na rok 2021 pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi 
Brodnickiemu w kwocie 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg 
powiatowych nr 1807C Janówko-Radoszki na odcinku w miejscowości Radoszki o długości 0,070 km i nr 
1811C Bartniczka-Gutowo w miejscowości Radoszki o długości 0,471 km wraz z kompleksowym 
rozwiązaniem odwodnienia drogi". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartniczka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Leszek Walczak 
 

   

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. 

poz. 1038. 
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Uzasadnienie 

W związku z uwzględnieniem w budżecie Gminy Bartniczka na rok 2021 kwoty 300.000,00 zł 
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych nr 1807C Janówko-Radoszki 
na odcinku w miejscowości Radoszki o długości 0,070 km i nr 1811C Bartniczka-Gutowo w miejscowości 
Radoszki o długości 0,471 km wraz z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia drogi" Rada Gminy 
Bartniczka zgodnie z art. 216 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 305) potwierdza odrębną uchwałą wyrażenie zgody na udzielenie dotacji dla Powiatu 
Brodnickiego. 

  

  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D87F1005-8065-4B6B-B015-CCC7F1C5C497. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

