UCHWAŁA NR XXII/227/2020
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,
1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Powiatowi Inowrocławskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica,
Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu” w formie dotacji celowej
w wysokości 1 460 014,33 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy czternaście
złotych trzydzieści trzy grosze).
§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1, została ujęta w wydatkach budżetu Miasta Inowrocławia
na rok 2020.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, określi umowa
zawarta pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/227/2020
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 30 marca 2020 r.
Prezydent Miasta Inowrocławia, wykazując inicjatywę uchwałodawczą, wnosi o podjęcie
uchwały umożliwiającej udzielenie Powiatowi Inowrocławskiemu pomocy finansowej
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica,
Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu”.
Starosta Inowrocławski w kwietniu 2019 r. złożył wniosek o dofinansowanie ww. zadania
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór nr 1/2019/FDS). Wojewoda Kujawsko-Pomorski
przyznał dofinansowanie w wysokości 50% jego kosztów. Ponadto Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zadeklarował udzielenie w 2020 r. Powiatowi Inowrocławskiemu wsparcia
finansowego dla ww. zadania w wysokości 1 460 013,00 zł.
W grudniu 2019 r. Powiat Inowrocławski rozstrzygnął przetarg na wykonanie inwestycji.
Ostateczny koszt zadania to 5 840 053,33 zł. W związku z powyższym, Miasto zobowiązuje się
pokryć pozostałą część wkładu własnego Powiatu dla tego zadania w wysokości 1 460 014,33 zł.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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.
W myśl art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być 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. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej
lub pomoc rzeczowa (art. 220 ust. 1 ww. ustawy). Mając powyższe na uwadze, wywołanie uchwały
jest uzasadnione.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Inowrocławskiemu.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem
uchwały głosowało 21 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0 .
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