
UCHWAŁA NR LIII/349/2022 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Milickiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2022.559 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLVII/307/2021 Rady Gminy 
Krośnice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok (ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się Powiatowi Milickiemu pomocy finansowej polegającej na wspólnej realizacji zadań pn: 

1) "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1441D Krośnice-Dąbrowa (od Wspólnoty "Górka" do 
Wspólnoty "Piaski") oraz remont nawierzchni chodnika przy ul. Sportowej na długości ok. 70 mb"; 

2) "Remont nawierzchni chodnika przy ul. Jesionowej w miejscowości Bukowice (w pasie drogi powiatowej 
nr 1450D)"; 

3) "Remont drogi powiatowej nr 1436D od miejscowości Borzynowo do miejscowości Stara Huta". 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 zostaną dofinansowane ze środków budżetu Gminy Krośnice na 
2022 rok w wysokości nie wyższej niż 318.000,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych 00/100), 
w tym: 

1) "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1441D Krośnice-Dąbrowa (od Wspólnoty "Górka" do 
Wspólnoty "Piaski") oraz remont nawierzchni chodnika przy ul. Sportowej na długości ok. 70 mb" 
w wysokości nie wyższej niż 78.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100); 

2) "Remont nawierzchni chodnika przy ul. Jesionowej w miejscowości Bukowice (w pasie drogi powiatowej 
nr 1450D)" w wysokości nie wyższej niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 

3) "Remont drogi powiatowej nr 1436D od miejscowości Borzynowo do miejscowości Stara Huta" 
w wysokości nie wyższej niż 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

§ 2. 1. Zasady przekazania, przeznaczenia i rozliczenia pomocy finansowej określi umowa zawarta 
pomiędzy Gminą Krośnice a Powiatem Milickim. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krośnice do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/341/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Milickiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 
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Uzasadnienie 

Materialne podstawy do podjęcia niniejszej uchwały zawarte są w przepisach ustrojowo finansowych 
dotyczących funkcjonowania m. in. gmin. 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 jst 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, zgodnie z którym: "Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są 
przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową 
lub finansową dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst". 

Po podjęciu uchwały niezbędne będzie podpisanie stosownej umowy pomiędzy Gminą Krośnice a Powiatem 
Milickim, o czym stanowi art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: "Podstawą udzielenia pomocy, 
o której mowa w ust. 1, jest umowa", a o jej charakterze rozstrzyga ust. 1 tego artykułu, gdzie: "Z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jst pomoc finansowa w formie dotacji celowej 
lub pomoc rzeczowa". 

Udzielenie Powiatowi Milickiemu pomocy finansowej umożliwi realizację następujących zadań ujętych 
w budżecie Gminy Krośnice na 2022 rok: 

1) "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1441D Krośnice-Dąbrowa (od Wspólnoty "Górka" do Wspólnoty 
"Piaski") oraz remont nawierzchni chodnika przy ul. Sportowej na długości ok. 70 mb"; 

2) "Remont nawierzchni chodnika przy ul. Jesionowej w miejscowości Bukowice (w pasie drogi 
powiatowej nr 1450D)"; 
3) "Remont drogi powiatowej nr 1436D od miejscowości Borzynowo do miejscowości Stara Huta". 
 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 
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