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UCHWAŁA NR LX/.../22 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego 

Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. D. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.). 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna pomocy finansowej dla Samorządu 
Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za 
nieruchomość zajętą pod budowę drogi rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 214 Kościerzyna - 
Skorzewo. 

2. Wartość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 135.493,05 zł (słownie: sto trzydzieści 
pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złotych 05/100). 

3. Pomoc zostanie udzielona w 2022r. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Miejską Kościerzyna a Samorządem Województwa Pomorskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym jednostki 
samorządu terytorialnego mogą udzielić pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego.  O udzieleniu pomocy decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tj. 
rada miasta. W ramach udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Miasta zostanie wypłacone 
odszkodowanie za zajętą nieruchomość zgodnie z porozumieniem Nr 6/DIF/2021 z dnia 05.07.2021r. 
zawartym pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miejską Kościerzyna. 
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