UCHWAŁA NR XXIV/201/2020
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu
Lubuskiemu w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem dla Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa drogi woj. Nr 276 w m.
Skąpe w zakresie budowy chodnika”.
2. Pomoc o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie udzielona z budżetu Gminy Skąpe na 2020r.
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków na realizację zadania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Skąpe udzielającą
pomocy finansowej a Województwem Lubuskim.
2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Wójta Gminy Skąpe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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Uzasadnienie
Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), 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 z późn. zm.) jednostki samorządu
mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, a pomoc ta jest udzielana w formie
dotacji.
Gmina Skąpe już w 2019 roku zwracała się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z prośbą
o umieszczenie w planach inwestycyjnych województwa budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr
276 w m. Skąpe na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do Ciborza w kierunku Krosna
Odrzańskiego. W dniu 5.10.br. wpłynęło do Urzędu Gminy w Skąpem pismo z informacją, że w bieżącym
roku jest możliwa realizacja powyższego przedsięwzięcia ale pod warunkiem udzielenia pomocy finansowej
przez Gminę Skąpe. Szacunkowy koszt inwestycji to 150.000zł. ZDW wnioskuje o udzielenie pomocy
w wysokości 65.000zł.
Zważywszy na fakt, że budowa chodnika znacząco podniesie bezpieczeństwo zarówno pieszych jak
i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego wykonanie ww. zadania jest jak najbardziej uzasadnione.
W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały.
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