
UCHWAŁA NR  VI/36/15 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 21 kwietna 2015 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2016 r. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm
1
) oraz art. art. 216 ust.2 pkt.5 i art. 220 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.
2
),  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu      

w 2016 r. w formie dotacji celowej na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej         

nr 2716C Lipno – Kolankowo – Głodowo w kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) pod warunkiem przystąpienia przez Powiat Lipnowski do realizacji 

tejże inwestycji 

 

§ 2.  Zabezpiecza się w budżecie Gminy Lipno na 2016 rok, na realizację zadania 

wskazanego w § 1, środki finansowe w kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100). 

 

§ 3.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 oraz 

zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem 

Lipnowskim a Gminą Lipno. 

 

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Lipno do zawarcia umowy, o której mowa w § 3. 

  

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379 i 

poz. 1072. 
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 

379, poz.911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877. 
 



UZASADNIENIE 

 

 Wywołanie powyższej uchwały to spełnienie wymogu Powiatu Lipnowskiego, który 

zamierza przystąpić do realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2716C Lipno – 

Kolankowo – Głodowo i ubiegać się o dofinansowanie realizacji tej inwestycji z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Powiat Lipnowski zwrócił się      

z prośbą do Gminy Lipno o zawarcie umowy współpracy mającej na celu wsparcie finansowe 

tej inwestycji z budżetu Gminy w roku 2016 w wysokości 80.000 zł. Przedmiotowa droga 

łączy DK10 z DW559, przebiega przez tereny rolnicze z lokalnie rozrzuconymi 

zabudowaniami oraz przez tereny leśne. Nawierzchnia znajduje się w bardzo złym stanie,       

z dużą ilością spękań powierzchownych oraz kolein. Przebudowa przedmiotowej drogi 

przyczyni się do lepszej komunikacji i możliwości podróżowania mieszkańców, a także 

wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu życia i podróżowania mieszkańców 

Gminy Lipno. 

 


