
 

UCHWAŁA NR XVI/107/2020 

RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 220, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu w formie dotacji celowej 

w kwocie 73.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), w tym: 

1. na wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł na zapłatę odszkodowań dla właścicieli 

nieruchomości za przejęcie ich nieruchomości na ścieżkę rowerową pomiędzy 

miejscowościami Drawsko i Drawski Młyn na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 t.j.)  

2. na wydatki majątkowe w kwocie 31.000,00 zł na nabycie własności wydzielonych części 

działek na ścieżkę rowerową pomiędzy miejscowościami Drawsko i Drawski Młyn. 

 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XI/79/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2019 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do uchwały nr XVI/107/2020 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Wielkopolskiego 

 

 

 

 

Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Poznaniu, pismo Nr WZDW.WGG.521.101-64/18.BB z dnia 15.11.2019 r. oraz pismo Nr 

WZDW.WGG.521.101-65/18.BB z dnia 07.01.2020 r. zmienia się termin udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na nabycie własności 

wydzielonych części działek oraz zapłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za 

przejęcie ich nieruchomości na ścieżkę rowerową pomiędzy miejscowościami Drawsko i 

Drawski Młyn z roku 2019 na rok 2020. 

Niniejsze podyktowane jest brakiem kompletności dokumentacji w WZDW, na które składają 

się: ostateczne decyzje podziałowe, dokumenty z EGIB Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 

operaty szacunkowe, oświadczenia właścicieli o przyjęciu proponowanych wartości za nabywane 

działki oraz akty notarialne. 


