
UCHWAŁA NR VII/53/19
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, 
poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Udziela się pomocy finansowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej 
w wysokości 139 093,23 zł.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie przeznaczona na realizację projektu partnerskiego: 
„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica odc. Pleśna – Mielno”.

3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Będzino na rok 
2019.

§ 2. 

Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w §1 określi umowa dotacyjna zawarta 
pomiędzy Gminą Będzino a Województwem Zachodniopomorskim.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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Uzasadnienie

Gmina Będzino wraz z Gminą Mielno zawarła w dniu 18.04.2019 r. umowę partnerską z Województwem
Zachodniopomorskim określającą warunki współpracy w związku ze wspólną realizacją projektu pn. „Budowa
sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica odc. Pleśna – Mielno”. Zadanie realizowane
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020, oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Zgodnie z §3 ust. 2 umowy partnerskiej Gmina Będzino zobowiązała się zabezpieczyć 7,5% całkowitej
wartości kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania na jej terenie tytułem tzw. wkładu
własnego. Środki te, winny zostać przekazane województwu jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej.
Gmina Będzino zabezpieczyła w swoim budżecie na 2019 r. środki na ten cel w wysokości 150 052,50 zł.

Liderem bezpośrednio wykonującym zadanie jest Województwo Zachodniopomorskie (Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie). Obecna uchwała swym zakresem finansowym obejmuje udzielenie
dotacji na budowę odcinka Pleśna – Gąski biegnącego przez teren Gminy Będzino. Kwota dotacji została
określona przez Lidera w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót budowlanych. Podjęcie
uchwały jest niezbędne do podpisania umowy dotacyjnej zgodnie z §3 ust. 2 umowy partnerskiej.
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