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UCHWAŁA NR XLVII/.../22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na 
realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, 
poz.559 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXV/337/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie 
udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego, skreśla się dotychczasową treść i wprowadza się nową treść w brzmieniu "Gmina Gorzyce udzieli 
w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia, w kwocie 100.400,00 zł (sto tysięcy czterysta złotych 
00/100) na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego". 

§ 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 

Uchwała została przygotowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm) oraz ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.). 

Uchwała pierwotna nr XXXV/337/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku przewidywała 
udzielenie pomocy finansowej w kwocie 80.000,00 zł, w miesiącu kwietniu 2022 roku Gmina Lubomia 
zwróciła się z pismem o zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków w kwocie 5.400,00 zł - 
uchwałą nr XXXIX/390/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zwiększono wartość 
pomocy finansowej do kwoty 85.400,00 zł.  

Niniejszy projekt uchwały został przygotowany w oparciu o kolejne pismo Gminy Lubomia dotyczące 
zwiększenia kosztów funkcjonowania Straży Gminnej o 15.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów 
działalności straży.  

Zgodnie z treścią przygotowanej uchwały Gmina Gorzyce udzieli w 2022 roku pomocy finansowej 
Gminie Lubomia w kwocie 100.400,00 zł (sto tysięcy czterysta złotych 00/100).  

Pomoc finansowa udzielona będzie w formie dotacji celowej, po podpisaniu aneksu do umowy pomiędzy 
Gminą Gorzyce a Gminą Lubomia, określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia przyznanych środków. 

Środki finansowe, o których mowa wyżej zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Gorzyce na 
2022 rok, w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 - "Straż 
gminna (miejska)”. 
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