UCHWAŁA NR XXIII/180/16
RADY GMINY SANTOK
z dnia 8 września 2016 r.

uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Santok na udzielenie
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego w celu realizacji zadania
inwestycyjnego.
Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016r., poz.446 ) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Gmina Santok zobowiązuje się do zagwarantowania środków finansowych w celu udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu – Beneficjentowi, z przeznaczeniem na realizacje zadania pod
nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo-Czechów”.
2. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2017 roku przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa
w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”.
§ 2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej, o której mowa w § 1, zostanie zapewniona ze środków
budżetu na 2017 rok w przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości nie większej niż 54,6% wkładu
własnego beneficjenta wynikającego z umowy o dofinansowanie zadania, która zostanie zawarta przez Powiat
Gorzowski z Wojewodą Lubuskim. Wysokość dotacji celowej, która zostanie udzielona dla Powiatu
Gorzowskiego przez Gminę Santok wyniesie nie więcej niż 850.522,00 zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt
tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 00/100).
§ 3. 1. Szczegółowe warunki pomocy finansowej, zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Santok a
Powiatem Gorzowskim.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok..
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Santok
Damian Kochmański

Uzasadnienie
Gmina Santok oraz Powiat Gorzowski uznając konieczność realizacji zadania polegającego na przebudowie
drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo - Czechów, podejmując wspólne działania zmierzające do
realizacji tego przedsięwzięcia w 2017 roku, przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą: „program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”.

