
Projekt uchwały 

 

UCHWAŁA NR …………………… 

RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia ………………. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 220 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z 
późn. zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Udziela się Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej polegającej na 
finansowaniu i realizacji prac projektowych przy zadaniu „Przebudowa nawierzchni drogi 
wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze”. 

§ 1.2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy 
Stoszowice na rok 2020, w wysokości 107.625,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy i sześćset 
dwadzieścia pięć złotych 00/100). 

§ 2. Zasady przeznaczenia i rozliczenia pomocy rzeczowej określa porozumienie zawarte 
pomiędzy Gminą Stoszowice a Województwem Dolnośląskim. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018 
roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt uchwały 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Gminy Stoszowice Nr ………………. 

z dnia ………………………. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), 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. 

Cel i skutki podjęcia uchwały. 
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi; 
- poprawa stanu technicznego i estetyki  
- polepszenie płynności ruchu jednego z głównych ciągów komunikacyjnych  

Opis aktualnego stanu faktycznego i prawnego. 
Gmina Stoszowice podjęła działania mające na celu kontynuację wspólnie z Województwem 
Dolnośląskim inwestycji związanej z przebudową nawierzchni drogi wojewódzkiej w 
Srebrnej Górze. W roku 2018 przewidziano do zrealizowania dokumentację techniczną 
dotyczącą dwóch odcinków drogi. Etap I (odcinek drogi ok. 600 m od km 26+10,00 do 
32+44,59), etap II (odcinek drogi ok. 500 m od km 14+27,50 do 19+54,10). Zakres 
dokumentacji tego odcinka drogi obejmuje jezdnię, ciąg pieszy, oświetlenie drogi, 
kanalizację deszczową, zjazdy z drogi, skablowanie przyłączy energetycznych.  

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


