
UCHWAŁA  Nr …………….. 

Rady Gminy Łubniany  

z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

           w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego 

 

Na podstawie  art. 10 ust 2 i art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. 

U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.)  oraz art. 216 ust 2 pkt 5, art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.)  Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:   

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Łubniany w 2018 roku  pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Opolskiego w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 

realizację zadania  p.n. „Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Szerokiej w m. Biadacz”. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków finansowych 

określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łubniany a Powiatem Opolskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

      § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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UZASADNIENIE 

 

Normatywną podstawę udzielania pomocy finansowej z budżetu gminy stanowi art. 10 ust. 2 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, stosownie do którego gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego (JST) mogą sobie wzajemnie bądź innym JST udzielać pomocy, w tym 

finansowej. Znajduje to potwierdzenie w art. 220 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który 

wskazuje, że z budżetu JST może być udzielona innym JST pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc 

rzeczowa.  

Udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy wymaga podjęcia przez radę gminy odrębnej uchwały w 

powyższej sprawie, o czym przesądza art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, wskazując, że wydatki 

budżetu JST są przeznaczane na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc 

rzeczową lub finansową dla innych JST, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący JST. 
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