
 
UCHWAŁA Nr XLII.429.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 

oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077 oraz z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy Złotów uchwala się, co następuje: 

 

 

 

          § 1. Udziela się w roku 2018 z budżetu Gminy Złotów, pomocy finansowej Powiatowi 

Złotowskiemu w wysokości 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100).  

 

          § 2. Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, jest przeznaczona na dofinansowanie 

przedsięwzięcia pod nazwą: 

 

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich 

 i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2018”. 

 

         § 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa zawarta między Gminą 

Złotów a Powiatem Złotowskim.  

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.  

 

         § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLII.429.2018 Rady Gminy Złotów 

z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 

 

 

         Powiat Złotowski wystąpił z inicjatywą realizacji przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 

wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na 

terenie powiatu złotowskiego w roku 2018”. Przewidywany całkowity koszt zadania będzie 

wynosił 216 000,00 zł. Powiat Złotowski zamierza na ten cel przeznaczyć kwotę 71 000,00 zł 

z budżetu powiatu. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy wsparciu finansowym 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu                 

w wysokości do 65 000,00 zł. Pozostały budżet przedsięwzięcia stanowić będą środki 

finansowe pochodzące z budżetów 10 gmin powiatu złotowskiego, z czego 10 000,00 zł 

(słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100) stanowić będzie wkład budżetu Gminy Złotów.  

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy 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.  

W myśl z art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego 

pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.  

Z art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynika, że podstawą udzielenia 

pomocy, o której mowa w ust. 1 jest umowa. Podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy 

finansowej na przedmiotowe zadanie, umożliwi ujęcie w budżecie odpowiedniej kwoty 

wydatków na udzielenie pomocy finansowej, a następnie zawarcie umowy udzielenia pomocy 

i przekazanie środków do Powiatu. 

 


