
UCHWAŁA NR LXIV/330/2022 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 8 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-
Pomorskiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 
(Dz.U. 2022 r., poz. 559 z późn . zm.1)) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2012 r., poz. 1634 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LIII/285/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu § 1 otrzymuje brzmienie: „Udziela się 
Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania pod nazwą „Poprawa stanu 
technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej  – ul. PTTK”. Pomoc rzeczowa polega na 
opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 

 
1) Dz. U. 2022 poz. 1005, poz. 1079 
2) Dz. U. 2022 poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu 

 Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zamierza udzielić pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-
Pomorskiemu w formie wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Poprawa stanu technicznego 
ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej  – ul. PTTK”, przy czym Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy zamierza współfinansować przedmiotową inwestycję. W związku                       z sugestią 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zmienia się nazwę zadania z: „Zagospodarowanie terenu przy ul. 
Zamkowej” na: „Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej  – ul. PTTK” 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostaną 
zawarte w umowie pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, a Województwem Kujawsko-Pomorskim. 
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