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WZORY

UCHWAŁA NR .................................................... 
Rady Gminy......................................................... 
z dnia...................................................................
 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi ....................................... na realizację zadania polegającego 
na ............................................................ na terenie gminy ............................................................
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5 i 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy ..............................
uchwala co następuje: 

§ 1

 Udziela się z budżetu Gminy ........................................ w 2014 r. pomocy rzeczowej Powiatowi ............................
na realizację zadania polegającego na ....................................... w kwocie .................................... zł z przezna-
czeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania. 

§ 2

Środki finansowe na udzielenie pomocy określonej w § 1 zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej na 2014 r. 

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy ................................... do zawarcia umowy z Powiatem ................................. 
określającej warunki udzielenia pomocy. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

.................................................................
Przewodniczący Rady Gminy

PRZEPISY USTAWOWE:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane 
w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej (art. 10 ust. 2 u.s.g.). Stosownie do treści art. 
220 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. Pod-
stawą udzielenia pomocy jest umowa, zaś spory w zakresie zwrotu dotacji rozstrzygają sądy powszechne.
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