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UCHWAŁA NR XLVI/   /2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/354/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021, 
poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. 2021, poz. 305), Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLV/354/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez zmianę nazwy zadania z „Remont nakładki bitumicznej – droga 
powiatowa nr 2216P w m. Obórka" na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216P w m. Obórka” w ten sposób, że 
par. 1 uchwały z dnia 27 stycznia 2022 r. otrzymuje następujące brzmienie: Udziela się z budżetu Gminy Gniezno 
Pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2216P w m. Obórka”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały zmienianej pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

W uchwale Nr XLV/354/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęto, że dotacja udzielana jest na „Remont nakładki bitumicznej – droga 
powiatowa nr 2216P w m. Obórka". W związku ze zmianą nazwy zadania na „Przebudowę drogi powiatowej nr 
2216P w m. Obórka” konieczne jest dokonanie stosownej zmiany w uchwale o udzieleniu dotacji. Co istotne, 
pozostałe zapisy uchwały, w tym wysokość dotacji pozostają bez zmian. 
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