
Projekt Prezydenta Miasta z dnia 21.04.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR …………………………….. 

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 

 

z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

 

w sprawie udzielenia Powiatowi Tczewskiemu pomocy rzeczowej 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku  

z uchwałą Nr ……….. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie współpracy 

Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie Miasta Tczewa, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i 

Komisji Finansowo Budżetowej Rada Miejska w Tczewie 

 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Powiatowi Tczewskiemu pomocy rzeczowej polegającej na bieżącym 

utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa: ulicy Jana z Kolna i ulicy 30 Stycznia,  

w tym utrzymaniu zimowym, w okresie do końca 2020 roku.  

§ 2. Pomoc rzeczowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy 

Miejskiej Tczew na 2020 rok w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).  
 

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej 

przez Gminę Miejską Tczew i Powiat Tczewski. 

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tczewa do określenia szczegółowych zasad udzielenia 

pomocy rzeczowej i zawarcia umowy, o której mowa w § 3. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Tczewie 

 

Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Sebastian Justyński 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminy, związki 

międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie 

bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Z 

kolei przepis art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 

terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

 

Mając na uwadze podjętą przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 30 kwietnia 2020 r. uchwałę  

w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Tczew i Powiatu Tczewskiego w zakresie bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Tczewa, deklarującą przekazywanie przez Gminę 

Miejską Tczew na rzecz Powiatu Tczewskiego pomocy rzeczowej, której wartość nie przekroczy  

w każdym roku 40.000,00 zł, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


