WZÓR UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA GMINY
UCHWAŁA NR...................................................................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ............................................
z dnia.............................. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy..................................
Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Sejmik Województwa ...
................................................uchwala, co następuje:
§ 1.
Sejmik Województwa ………. postanawia udzielić pomocy finansowej w …..roku gminie …….. w kwocie
………… zł (słownie: ………. złotych) z przeznaczeniem na ………………………………………………
§ 2.
Środki finansowe na pomoc, o których mowa w §1, zabezpieczone zostały w budżecie Województwa ....
................................na rok..........................................
§ 3.
Warunki udzielenia i przeznaczenie pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem ............................ a Gminą.......................................
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.........................................................................
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 8a ustawy o samorządzie województwa, województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Stosownie zaś do
treści art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności
na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Również zgodnie z art. 220 ust. 1
ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym
jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.
Podstawą udzielenia pomocy jest umowa spory w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygają sądy powszechne
(art. 220 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

