
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ui. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 

Teh: (077) 4064400, Faks (077) 4064444

Zdzieszowice, dn. 24.06.2014 r.

Pani Monika Wąsik-Kudla 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Krapkowickiemu.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne ze względu na zmienioną interpretację przepisów 

w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu - wyrok WSA w Rzeszowie z 7 kwietnia 2014 r., sygn. 

akt II SA/Rz 255/14. Instytucja pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego w praktyce oznacza formę współdziałania między jednostkami samorządowymi, bez 

konieczności tworzenia związków lub stowarzyszeń.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. Biuro Rady Miejskiej,

3. a/a.



Projekt

z dnia 24 czerwca 
Zatwierdzony przez

sfró pod wsfM**

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu

Na podstawie art. 10 u st 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645ipoz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 u s t l i  
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 
938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pt. 
Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 125.000 
zł (słownie: stu dwudziestu pięciu tysięcy złotych) ze środków przeznaczonych w budżecie Gminy na rok 2014.

§ 3 .1 . Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
na realizację zadania określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Zdzieszowice udzielającą pomocy finansowej 
a Powiatem Krapkowickim.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Burmistrza Zdzieszowic.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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