Projekt

UCHWAŁA
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płockiego.
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z póź. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Stara Biała u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na
organizację Dnia Samorządu Terytorialnego w maju 2010 r.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Stara Biała na 2010
rok, w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
§ 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa spisana między Gminą Stara Biała
a Powiatem Płockim.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Stara Biała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
UZASADNIENIE
Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Płocki wystąpili do Wójta Gminy o współfinansowanie Dnia Samorządu
Terytorialnego, aby tradycyjnie, jak co roku, spotkać się z okazji tego święta z samorządami gmin powiatu płockiego,
parlamentarzystami, władzami rządowymi i samorządowymi Mazowsza.
Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) stanowi, że gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy
jest umowa (art. 220 ust. 2 ww. ustawy).
Jak wynika z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, o udzieleniu pomocy decyduje organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie stosownej
uchwały Rady Gminy Stara Biała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płockiego.
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§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
UZASADNIENIE
Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Płocki wystąpili do Wójta Gminy o współfinansowanie Dnia Samorządu
Terytorialnego, aby tradycyjnie, jak co roku, spotkać się z okazji tego święta z samorządami gmin powiatu płockiego,
parlamentarzystami, władzami rządowymi i samorządowymi Mazowsza.
Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) stanowi, że gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy
jest umowa (art. 220 ust. 2 ww. ustawy).
Jak wynika z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, o udzieleniu pomocy decyduje organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie stosownej
uchwały Rady Gminy Stara Biała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płockiego.
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