
Uchwała Nr LI/516/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 19 lipca 2018 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na realizację zadania pn. 

„Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”. 

 

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się z budżetu Gminy Masłów pomocy finansowej Gminie Raków w kwocie 5.000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzniesienie pomnika Wincentego 

Witosa na terenie miasta Kielce”. 

 

§ 2 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Masłów na 2018 rok. 

 

§ 3 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 

określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Masłów a Gminą Raków. 

 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Sylwester Wojtyna   



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym wykonanie zadań publicznych może być realizowane 

w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne 

oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym 

jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Stosownie do treści 

art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 

udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. 

Podstawą udzielenia pomocy jest zawarta umowa. Zgodnie z zapisami umowy dotacja zostanie 

przeznaczona na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Sylwester Wojtyna   


