
UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2018
RADY GMINY LICHNOWY

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy  finansowej w roku budżetowym 2018  przez Gminę Lichnowy dla  Powiatu 
Malborskiego .

Na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy 
uchwala co następuje:

§ 1. 

Gmina Lichnowy udziela pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego w roku 
budżetowym 2018 w wysokości 168 498 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 
osiem 00/100) na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy.

§ 2. 

Postawą przekazania środków na realizację pomocy finansowej, o której mowa w § 1 będzie umowa 
określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. 

Zobowiązuje się Wójta Gminy Lichnowy do ujęcia kwot określonych w § 1 w budżecie gminy Lichnowy 
w roku budżetowym 2018.

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 września 2017 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2018 przez Gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lichnowy

Zbigniew Rybicki
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Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej w roku budżetowym 2018  przez Gminę Lichnowy 
dla  Powiatu Malborskiego.

W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 2337G 
Pordenowo - Lichnowy przez Starostwo Powiatu Malborskiego i złożonymi ofertami przewyższającymi 
wartości ujęte w budżetach gminy Lichnowy i Powiatu Malborskiego  zachodzi konieczność zwiększenia 
wysokości udzielonej pomocy finansowej o kwotę 25 000,00 zł.
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