UCHWAŁA LVIII/279/2018
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu
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 2018 r., poz. 994, poz 1000, poz 1349, poz. 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62,
poz. 1366), uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Powiatowi Łowickiemu pomocy finansowej, polegającej na dofinansowaniu zadania pn.
”Droga powiatowa nr 2714E odc. Nieborów-Bednary-chodnik”.
§ 2. Zadanie, o którym mowa w §1 zostanie dofinansowane ze środków własnych budżetu Gminy
Nieborów na rok 2018 r. w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 0/100).
§ 3. Podstawą przekazania dotacji będzie umowa pomiędzy Gminą Nieborów a Powiatem Łowickim, która
określi szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz zasady jej
rozliczenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji pomocy finansowej polegającej na
dofinansowaniu zadania pn. „Droga powiatowa nr 2714E odc. Nieborów-Bednary-chodnik”.
Stosownie do brzmienia art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z
budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu
terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest
zawarcie umowy. Z treści art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wynika, że wydatki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na pomoc rzeczową lub
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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