
UCHWAŁA NR LVI/448/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                     
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 t.j.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu w kwocie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 
złotych 00/100) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania punktów 
pomiarowych Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
zostaną określone w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Bystrzyca Kłodzka a Powiatem 
Kłodzkim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życiowe z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 51 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                      
(Dz.U. z 2021r. poz. 305 t.j.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na 
realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową 
dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. Art. 220 ust. 1 przedmiotowej ustawy stanowi, że z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 
 Na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka rozlokowane są punkty pomiarowe Lokalnego Systemu 
Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. Powiat Kłodzki zwrócił się z propozycją dofinansowania 
przez Gminę Bystrzyca Kłodzka kosztów ich utrzymania kwotą 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych 00/100) 
na rok 2022. 
 Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne. 
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