
UCHWAŁA NR XV/138/2020 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Bircza na pomoc dla powodzian 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713), 
art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 1. Udzielić z budżetu Gminy Stanisławów w roku 2020 pomocy rzeczowej w formie zakupu 
i przekazania Gminie Bircza trzech pralek automatycznych z przeznaczeniem dla powodzian. 

2. Zakup, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy 
Stanisławów na 2020 rok w wysokości nie wyższej niż 2 600,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset 00/100). 

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Stanisławów a Gminą Bircza. 

§ 2. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gmina Stanisławów. 

§ 3. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

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. Przepis ten znajduje potwierdzenie w art. 220

ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być

udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub

pomoc rzeczowa, a podstawą udzielenia takiej pomocy jest umowa.

Członkowie jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów wyszli z inicjatywą pomocy rzeczowej dla osób

poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w czerwcu 2020 r. na Podkarpaciu. Nawiązano

kontakt z Gminą Bircza, gdzie skala zniszczeń jest ogromna. Wójt Gminy Stanisławów włączając się

również do tej akcji zaproponował udzielenie pomocy rzeczowej w formie zakupu i przekazania Gminie

Bircza trzech pralek automatycznych z przeznaczeniem dla powodzian (kwota przeznaczona na zakup - 2

600,- zł). Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej

pomiędzy gminami.

Z uwagi na to, iż pomocy udziela organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zachodzi

konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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