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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY BRODNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1005 i poz. 1079), 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 2021 r. poz. 305 z późn. 
zm.1)) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.2)) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/233/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 lutego  
2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2022, Dział 600, Rozdział 
60013, Paragraf 6300, w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć 
tysięcy złotych 00/100). ”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Tomasz Nowakowski 
 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 
poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1901 i poz. 1927 oraz z 2022 r. poz. 646, poz. 655, poz. 1116 i poz. 1265. 
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Uzasadnienie 

I.Przedmiot regulacji. 

 Udzielenie dotacji celowej  dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

II. Omówienie podstawy prawnej: 

1. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej; 

2. Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych 
wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte oraz zapadają 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu rady. 

3. Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są 
przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w 
szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego; 

4. Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, 
iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym 
jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej 
lub pomoc rzeczowa a podstawą udzielenia  tej pomocy jest umowa; 

5. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego może udzielać 
dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
realizowanych przez nie zadań. Wysokość dofinansowania określa, w drodze 
uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela 
dotacji. 

III. Uzasadnienie merytoryczne. 

 Podjęcie niniejszej uchwały wiąże się z przygotowaniem do realizacji 
(wykonanie dokumentacji projektowej) przez Województwo Kujawsko - 
Pomorskie  inwestycji  pn. „Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy – etap II i III 
Trasy Przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej 
wraz z rozbudową układy drogowego w ciągu ul. Nowej, Tulipanowej, 
18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy”. Realizacja 
przedmiotowej inwestycji ma na celu połączenie dróg wojewódzkich nr 560 do 
Rypina i nr 544 do Lidzbarka, co pozwoli na ominięcie centrum miasta Brodnicy, 
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poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych oraz usprawni przejazd 
mieszkańców wobec nasilającego się ruchu drogowego na drogach  
przebiegających przez miasto Brodnicę. 

Pismami z dnia 14.06 i 19.07.2022r. z Departamentu Infrastruktury Drogowej 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymaliśmy informację o wyniku przetargu 
i negocjacji na aktualizację dokumentacji  projektowej, która kosztować będzie 
656 820,00 zł brutto. Zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami każdy 
z partnerów (Województwo Kujawsko - Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina 
Miasta Brodnicy oraz Gmina Brodnica) zobowiązały się do zabezpieczenia 25% 
kosztów całkowitych zadania. Pierwotnie udzielenie Województwu pomocy 
finansowej na to zadanie miało wynieść 75 000,00 zł. Biorąc pod uwagę wynik 
przetargu dotacja z Gminy Brodnica wyniesie łącznie 164 205,00 zł podzielone 
na dwa lata: 

- w 2022r. - 35 000,00 zł, 

- w 2023r. - 129 205,00 zł. 

4. Ocena skutków regulacji: 

Podjęcie uchwały skutkuje koniecznością wydatkowania z budżetu gminy 
w 2022 roku środków finansowych w celu udzielenia dotacji celowej dla 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania w kwocie 
35 000,00 zł. 

Brodnica, dnia 22 lipca 2022r.     Sporządziła: 
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