
UCHWAŁA Nr XLIII/252/18 

Rady Gminy Iłowo - Osada 

z dnia 2 lutego 2018 

 

w sprawie: udzielenia w roku 2018 Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej na realizację zadania Powiatu Działdowskiego pn: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1591N na odcinku Iłowo-Janowo". 

 

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

z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Iłowo - Osada 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się udzielić w roku 2018, z budżetu Gminy Iłowo-Osada, Powiatowi 

Działdowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500.000,00 

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu pn: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1591N na odcinku Iłowo-Janowo". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo - Osada. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Teresa Świątkowska



UZASADNIENIE 

 

28 grudnia 2017r. Rada Powiatu Działdowskiego przyjęła Uchwałę XXXIII/260/17 w sprawie 

budżetu Powiatu Działdowskiego, w  którym po stronie wydatków inwestycyjnych 

zamieszczono pozycję odnosząca się do wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1591 N 

na odcinku Iłowo-Janowo. W tabeli przedstawiono ogólną wartość robót i źródła 

finansowania odpowiednio po 500 000 zł ze strony Powiatu Działdowskiego i Gminy Iłowo-

Osada. Pomimo faktu, że droga stanowi drogę powiatową, należy uznać, że inwestycja jest 

bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju gminy Iłowo-Osada. Wpisuje się w Strategię 

Rozwoju Gminy Iłowo-Osada zakładającej sukcesywna poprawę nawierzchni drogowej i dróg 

na terenie Gminy. Działanie przyczyni się również do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 

kierujących pojazdami poruszającymi się po drodze. Remont drogi stanowi także odpowiedź 

na apele i prośby mieszkańców sołectwa o poprawienie nawierzchni drogowej zapewniającej 

dojazd do miejsca zamieszkania.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 


