
UCHWAŁA NR XXIV/143/17
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych i 
miejsc postojowych przy drogach powiatowych

Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446, poz. 1579,  poz. 1948 oraz  z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948,  poz. 1984, poz. 2260 oraz  z 2017 r.  poz. 191, 
poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Włocławskiemu pomocy rzeczowo-finansowej w robotach 
budowlanych  związanych z realizacją przez Powiat Włocławski zadań własnych w zakresie utwardzenia ciągów 
pieszych i miejsc postojowych przy drodze powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w miejscowości Lubanie o 
powierzchni 800m² oraz przy drodze powiatowej nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek w miejscowości 
Gąbinek.

2. Pomoc rzeczowo - finansowa, o której mowa w ust. 1, może obejmować wyłącznie robociznę, materiały 
pomocnicze i pracę sprzętu niezbędną do wykonania zadania określonego w ust. 1.

§ 2. Szczegółowe warunki oraz sposób udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, określone zostaną odrębną  
umową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez 
ogłoszenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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UZASADNIENIE

W związku z planowanym do wspólnej realizacji przez Powiat Włocławski oraz Gminę Lubanie

utwardzeniem ciągów pieszych i miejsc postojowych przy drodze powiatowej nr 2901C Lubanie –

droga nr 1 w miejscowości Lubanie o powierzchni 800 m2 oraz przy drodze powiatowej nr 2609C Nieszawa -

Gąbinek - Włocławek w miejscowości Gąbinek, w celu podpisania stosownej umowy pomiędzy

samorządami, niezbędne jest wywołanie uchwały Rady Gminy Lubanie w sprawie udzielenia pomocy

rzeczowo – finansowej dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu w/w remontu.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
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