
UCHWAŁA NR XXVI/212/21 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego 
z przeznaczeniem na realizację zadań przy drodze powiatowej w 2021 r. 

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P m. Kąpiel - Żydowo” – 
kwota 125.000,00zł. nie więcej jednak niż 50% wartości zadania. 

§ 2. Szczegółowe warunki współpracy przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 oraz wzajemne 
rozliczenia finansowe, obejmujące przekazanie, wykorzystanie i rozliczenie dotacji zostaną uregulowane 
w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Czerniejewo, a Powiatem Gnieźnieńskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 57FE0607-E015-43A5-9BF3-BCA9502AE21C. podpisany Strona 1



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/212/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 lutego 2021 roku

Zgodnie z przepisem art.10 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, jednostki samorządu terytorialnego
mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy finansowej.

W związku z powyższym w budżecie gminy Czerniejewo na 2021 rok zostaną zarezerwowane środki
finansowe w wysokości 125.000,00zł nie więcej jednak niż 50% wartości zadania na realizację zadań
z zakresu infrastruktury drogowej polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2160P. m. Kąpiel -
Żydowo.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 18 lutego
2021 roku i uzyskał pozytywną opinię.
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