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UCHWAŁA NR…./2020 
Rady Gminy Stoszowice 

z dnia …… czerwca 2020 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Dolnośląskiego 
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713) art. 216 ust. 2 pkt 5 w 
zw. z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stoszowice Nr XV/105/2020 z dnia 11 marca 2020 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w tytule uchwały słowa „pomocy rzeczowej” zastępuje się słowami „pomocy 

finansowej”; 
2) w § 1 w ust. 1 słowa „pomocy rzeczowej” zastępuje się słowami „pomocy 

finansowej”; 
3) w § 2 słowa „pomocy rzeczowej” zastępuje się słowami „pomocy finansowej”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), do właściwości rady 
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy 
nie stanowią inaczej.Gminy, mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.W myśl art. 
216 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 220 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869), 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. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa 
w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

Na mocy uchwały Rady Gminy Stoszowice Nr XV/105/2020 z dnia  
11 marca 2020 r. udzielono pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
w kwocie 107 625,00 zł na finansowanie i realizację prac projektowych przy zadaniu 
„Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze”. Zmiany do 
ww. uchwały jest niezbędna celem właściwego określenia, iż udzielona pomoc 
przyjmuje charakter finansowy, nie natomiast jak pierwotnie określono rzeczowy.  
W pozostałym zakresie treść przyjętej uchwały pozostaje bez zmian. 

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny 
podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione. 


