UCHWAŁA NR XXIV/182/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Rypin pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Budowa obwodnicy Miasta Rypin - opracowanie Studium Techniczno
- Ekonomiczno - Środowiskowe (STEŚ)".
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Rypin zaplanowanych na lata 2021-2022, w wysokości 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy
00/100 złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenie oraz zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Rypin.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z podpisanym dnia 17 wrzesnia 2020 roku Listem Intencyjnym w sprawie współpracy
i współdziałania przy realizacji celu publicznego polegającego na budowie obwodnicy miasta Rypin w budżecie
gminy zabezpieczono środki w formie pomocy finansowej w latach 2021-2022 na opracowanie Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w łącznej kwocie 125.000,00 zł.
Województwo Kujawsko-Pomorskie jako lider zadania oszacowało wstępny koszt Studium na kwotę
500.000,00 zł. Udział finansowy Gminy Rypin wyniesie 125.000,00 zł, co stanowi 25% kosztów całkowitych
zadania (w roku 2021 - 50.000,00 zł oraz w roku 2022 - 75.000,00 zł).
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