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Sesji Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 28.07.20lOr.

Uchwała Nr XLII/431/10
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 lipca 2010 r.

zmieniająca uchw ałę w spraw ie udzielenia pomocy finansow ej w 2010 roku przez Gminę 
Lichnowy dla pow iatu Małborskiego.

Na podstawie art.10 ust 2, art. 18 ust. ł ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z póź. Zm.) Rada 
Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

W Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVIII/397/10 z dnia 29.04.2010 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku przez Gminę Lichnowy dla Powiatu 
Małborskiego §1 otrzymuje brzmienie:
Gmina Lichnowy udziela Powiatowi Malborskiemu w roku budżetowym 2010 pomocy 
finansowej w wysokości 181.706.00 złotych (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześć 
zł. 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2917G 
(d09124) na odcinku Lichnówki -Szymankowo -  Gnojewo na odcinku 1,635 km.

§1

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a sa d n ie n ie

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom 
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Podobnie art.lOust.2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż gminy, związki 
międzygminne oraz stowarzyszenia mogą sobie wzajemnie bądź z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym finansowej.

Gmina Lichnowy zgodnie z zawartą umową Nr 8/2010 z dnia 24.06.2010 roku 
dotyczącą udzielania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
remont drogi Nr 2917G (d09124) Lichnówki - Szymankowo - Gnojewo, odcinek od 
miejscowości Szymankowo do drogi krajowej nr 22 o długości 1,630 km. zobowiązała się do 
wspólnego finansowania przedmiotowego zadania.

Powiat Malborski w wyniku przetargu wybrał wykonawcę zadania jak i inspektora 
nadzoru inwestorskiego ustalając końcowy koszt całości inwestycji.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba zwiększenia pomocy finansowej dla 
powiatu do 181.706,00 złotych zgodnie z rozliczeniem kosztów ustalonej po przetargu 
inwestycji.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.
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