UCHWAŁA NR XXVI/180/2021
RADY GMINY STOLNO
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania
z zakresu transportu zbiorowego p.n.: "Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu
chełmińskiego na linii Chełmno - Stolno - Lisewo - Lipienek"
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 869 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Stolno pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: "Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu
chełmińskiego na linii Chełmno - Stolno - Lisewo - Lipienek" będącego zadaniem własnym Powiatu
Chełmińskiego.
2. Zakres realizacji zadania obejmuje przebieg linii komunikacyjnej: Chełmno - Grubno - Stolno - Cepno Kamlarki - Krusin - Bartlewo - Bartlewo - Błachta - Krusin - Pniewite - Kornatowo - Pniewite - Lisewo Mgoszcz - Strucfoń - Lipienek wraz z drogą powrotną na tej samej linii.
§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej w łącznej
wysokości 8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) w 2021 r.
2. Środki finansowe na pokrycie dotacji są zabezpieczone w budżecie Gminy Stolno na 2021 rok
w wysokości 8.800,00 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Stolno a Powiatem Chełmińskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stolno
Paweł Pudrzyński
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Uzasadnienie
Art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2020 r. poz. 713 z późn.
zm) konkretyzuje współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego, wskazując iż może ono
dotyczyć wzajemnego udzielania pomocy. Pomoc taka może przybierać formę pomocy rzeczowej lub
finansowej z budżetu gminy. Decyzja o jej udzieleniu oraz o zakresie
i formie należy do kompetencji
rady. Formą udzielenia pomocy finansowej jest dotacja celowa wynikająca z art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie
z przywołanym przepisem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ( w tym także gminy) może być
udzielona pomoc finansowa innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej lub pomocy
rzeczowej. Ponieważ każda forma udzielenia takiej pomocy, czy dotacja, czy pomoc rzeczowa stanowi
wydatek z budżetu gminy, dlatego też do realizacji takiej pomocy niezbędna jest uchwała rady gminy.
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