UCHWAŁA NR XL/670/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów
Kujawski
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/642/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów
Kujawski §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Udziela się Gminie Aleksandrów Kujawski w 2017 r. pomocy finansowej z budżetu
województwa w formie dotacji celowej w kwocie 334.493,00 zł brutto (trzysta trzydzieści
cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy zł brutto) na dofinansowanie zadania pod nazwą:
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana kwoty pomocy finansowej w 2017 r., o wartość 192 404,00 zł udzielonej
w formie dotacji celowej Gminie Aleksandrów Kujawski na przebudowę dróg gminnych na
terenie gminy Aleksandrów Kujawski. Łączna wartość wsparcia finansowego w roku 2017
wynosi 334.493,00 zł brutto.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2096), na podstawie którego województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej;
Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), na
podstawie którego 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;
Art. 220 ust.1 ww. ustawy, na podstawie którego z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski pismem znak In.720.98.12.2015.WJ z dnia
22 listopada 2017 r. zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji o kwotę 192 404,00 zł na
realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski,
w związku z wynikiem postępowania przetargowego, ponieważ najniższa i jedyna oferta
złożona w przetargu przekroczyła znacznie wartość kosztorysową zadania. Środki na
udzielenie zwiększonej kwoty pomocy finansowej zabezpieczono w projekcie uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian do budżetu województwa
na rok 2017 w zadaniu pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów
Kujawski – wsparcie finansowe.
W związku z powyższym zmiana treści uchwały jest w pełni uzasadniona.
5. Ocena skutków regulacji:
Zwiększenie dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w roku 2017
do kwoty 334.493,00 zł brutto, umożliwi Gminie Aleksandrów Kujawski realizację
przedmiotowego zadania.
Udzielenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wsparcia finansowego Gminie
Aleksandrów Kujawski wydaje się być uzasadnione.

