
UCHWAŁA NR XVIII/153/20 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań 
z zakresu nadzoru budowlanego 

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

§ 1. 1. Gmina Gorzyce udzieli w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, w kwocie 
5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielona będzie w formie dotacji celowej, po podpisaniu 
umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Powiatem Wodzisławskim, określąjącej przeznaczenie i zasady rozliczenia 
przyznanych środków. 

3. Środki, o których mowa w ust.1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok, w dziale 
710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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UZASADNIENIE

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na
realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego, został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz ustawy z dnia z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.).

Wnioskiem z dnia 26 marca 2020 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu
Śląskim zwrócił się o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z regulacją stanów
prawnych obiektów opuszczonych, w złym stanie technicznym oraz zagrażających bezpieczeństwu osób
trzecich, na terenie Gminy Gorzyce. Postępowania związane z w/w zadaniami (w szczególności ustalenie
spadkobierców nieruchomości) są długotrwałe i wiązą się z wysokimi kosztami.

Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały, Gmina Gorzyce udzieli w 2020 roku pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu, w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację w/w zadań
z zakresu nadzoru budowlanego. Pomoc finansowa udzielona będzie w formie dotacji celowej, po
podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Powiatem Wodzisławskim, określąjącej przeznaczenie i
zasady rozliczenia przyznanych środków.
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