
UCHWAŁA NR RG.0007.156.2020 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.117.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na 

odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
DZ.U. 2020 r. poz.713) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy 

uchwala: 

§ 1.  

W § uchwały Nr RG.0007.117.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od 
parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr1 , kwotę „500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „192.717,00 zł”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wó́jtowi. 

. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą harmonogramu robót inwestycji pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na
odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1” Powiat Pszczyński przekazał informację, że
w br. dotacja Gminy przeznaczona na w/w zadanie wykorzystana zostanie w kwocie 192.716,28 zł tj. w
38,54% i jednocześnie zwrócił się z prośbą o ujęcie pozostałej niewykorzystanej kwoty 307.283,72 zł w
wydatkach w budżecie 2021 roku. Środki te stanowiły pomoc finansową Gminy dla Powiatu Pszczyńskiego
i były ujęte w budżecie 2020 roku. Zakres kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego w
zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla innej jednostki
samorządu terytorialnego w formie szczególnego rodzaju wydatku publicznego ( tj. dotacji celowej)
wyznaczony jest normami ogólnymi wyrażonymi w art.126, 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy o
finansach publicznych, w związku z czym udzielenie pomocy finansowej powinno nastąpić co do zasady na
podstawie uchwały budżetowej obowiązującej w roku udzielenia pomocy. W związku z powyższym
wprowadza się zmiany w uchwale uchwały nr RG.0007.117.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w
Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1, polegające na zmniejszeniu w
2020 roku planowanych wydatków w formie dotacji o kwotę 307.283 zł. Jednocześnie środki te zabezpiecza
się w budżecie Gminy na 2021 rok i ujmuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiór na lata
2020 -2027.
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