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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego 

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Hyżne na rok 2023 pomoc finansową dla Województwa 
Podkarpackiego w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 0/100) 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 877 w m. Hyżne i Wólka Hyżneńska (dokumentacja projektowa budowy chodnika i zatok 
przystankowych)”. 

2. Pomoc finansowa zostanie udzielona ze środków budżetu na 2023 rok. 

3. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zawarcia z Województwem Podkarpackim stosownej do sprawy 
umowy, w której zostaną określone szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Formą udzielenia pomocy finansowej jest dotacja celowa wynikająca z art. 216 ust.2 pkt 5 i 220 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 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.  Ponieważ każda forma udzielenia takiej pomocy-dotacja, 
stanowi wydatek z budżetu gminy, dlatego też do realizacji takiej pomocy niezbędna jest uchwała rady gminy. 

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla mieszkańców Gminy Hyżne  wymagane 
jest podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębnej uchwały określającej w/w 
pomoc. 
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