UCHWAŁA NR XXIV/167/2021
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żarskiemu
Na
podstawie
art. 10 ust. 2,
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 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. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela
się
z budżetu
Gminy
Jasień
pomocy
rzeczowej
Powiatowi
Żarskiemu
polegającej na: budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1171F ulica ks. Tadeusza Korczyka w Jasieniu”.
§ 2. 1. Zadanie określone w § 1, zostanie sfinansowane ze środków budżetu Gminy Jasień na 2021 rok,
w kwocie nie wyższej niż 12 000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
2. Realizacja zadania określonego w § 1 nastąpi w 2021 roku.
3. Wartość pomocy rzeczowej zostanie ustalona po odbiorze robót, z tym że nie może ona przekroczyć kwoty
określonej w ust. 1.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz przeznaczenie i zasady jej rozliczenia, określone
zostaną w umowie pomiędzy Gminą Jasień a Powiatem Żarskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jednostki samorządu
terytorialnego mogą udzielać sobie pomocy.
Przepis art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż
wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych
w odrębnych przepisach, w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.
Art. 220 ust. 2 w/w ustawy stanowi, ze podstawą do udzielenia pomocy jest umowa określająca
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
W związku z powyższym dla udzielenia Powiatowi Żarskiemu pomocy rzeczowej na realizacją zadania
wymienionego wyżej, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały, a następnie zawarcie umowy.
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