
UCHWAŁA NR XXIV/148/2017
RADY GMINY OSIEK

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czersk

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych 
(Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Czersk w kwocie 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) 
ze środków budżetu Gminy Osiek za 2017 rok, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków 
w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany na terenie Gminy Czersk w dniach 
z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania, określonego w § 1 określi 
odrębna umowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18.09.2017r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Czersk w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie
skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany na terenie
Gminy Czersk w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej.
Szczegóły przeznaczenia dotacji, termin jej wykorzystania, zasady przekazania, sposób rozliczenia,
tryb kontroli oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji określi umowa zawarta pomiędzy
Wójtem Gminy Osiek a Wójtem Gminy Czersk.
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