
UCHWAŁA NR XXXII/239/2022 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty” 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Gizałki pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty” w 
wysokości 40.000 zł, (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100). 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2022 r. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków zostaną określone 
w umowie pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Gizałki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXXII/239/2022 Rady Gminy Gizałki 
z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty” 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy, związki gminne oraz jednostki samorządu 
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, 
w tym pomocy finansowej. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych pomoc rzeczową lub 
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określa się odrębną uchwałą  przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Powiat Pleszewski wystąpił do Gminy Gizałki z wnioskiem o partycypację w kosztach opracowania 
dokumentacji projektowej inwestycji i uzyskał wstępną zgodę. 

Udzielenie pomocy finansowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej służącej mieszkańcom naszej 
gminy oraz na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę powyższe, udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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