
UCHWAŁA NR XXXV/327/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się Powiatowi Inowrocławskiemu pomocy rzeczowej poprzez przekazanie 
dokumentacji projektowej zagospodarowania zielenią ronda na skrzyżowaniu ulic: Stanisława 
Staszica, Górniczej, Poznańskiej i Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu. 

§ 2. Wartość pomocy rzeczowej wynosi 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset  
złotych). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/327/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 marca 2021 r. 

 Prezydent Miasta Inowrocławia, wykazując inicjatywę uchwałodawczą, wnosi o podjęcie 
uchwały umożliwiającej udzielenie Powiatowi Inowrocławskiemu pomocy rzeczowej poprzez 
przekazanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zielenią ronda na skrzyżowaniu ulic: 
Stanisława Staszica, Górniczej, Poznańskiej i Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu. 

W 2020 r. dzięki współfinansowaniu inwestycji przez samorządy Miasta Inowrocław oraz 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiat Inowrocławski przebudował to niezwykle ważne 
skrzyżowanie w mieście. 

W celu utworzenia jednolitego pod względem estetycznym ciągu roślinności łagodzącej 
skutki upałów oraz ograniczenia niskiej emisji, Miasto zleciło opracowanie dokumentacji 
projektowej zieleni przyulicznej w pasach drogowych ulic Prymasa Józefa Glempa i Górniczej oraz 
ronda na skrzyżowaniu ulic: Górniczej, Poznańskiej, Stanisława Staszica i Prymasa Józefa Glempa 
wraz z pasem zieleni okalającej jezdnie ronda. 

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).  

W związku z zamiarem realizacji projektu nasadzeń przez Powiat Inowrocławski na 
przebudowanym rondzie, podjęcie uchwały jest zasadne. 

 Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Inowrocławskiemu. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 1. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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