
UCHWAŁA NR XXXIX/323/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.,,Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji 

Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" w roku 2018

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art 18 ust. 1 ustwy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (    tekst 
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późniejszymi zmianami) oraz art. 220 ust. 1 i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (    tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi 
zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Czernica nr XXXVII/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok, Rada Gminy Czernica uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Czernica pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ,,Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji 
Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP".

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w §1 zostanie udzielona ze środków budżetu na rok 2018, 
w wysokości 33 144,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści cztery złote 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w §1 określone zostaną 
w umowie pomiędzy Gminą Czernica a Powiatem Wrocławskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Materialne podstawy do podjęcia niniejszej uchwały, zawarte są w przepisach ustrojowo-finansowych
dotyczących funkcjonowania m.in. gmin. I tak zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: ,,Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”.

Natomiast przepis delegacyjny w zakresie finansów, wynika z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie: ,,Wydatki budżetu jednostki samorządu
terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych dla innych jst, określoną odrębną uchwałą
przez organ stanowiący jst”.

Po podjęciu uchwały niezbędne będzie podpisanie stosownej umowy pomiędzy Gminą Czernica
a Powiatem Wrocławskim, czego wymaga art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: ,,Podstawą
udzielenia pomocy jest umowa”, a o jej charakterze rozstrzyga ust. 1 tego artykułu, gdzie: ,,Z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego
pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa’’.

Udzielenie pomocy finansowej umożliwi budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu
Wrocławskiego wroSIP.
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