UCHWAŁA NR XLIX/339/2022
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2022 r. póz. 528) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. l i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. póz. 305, póz. 1236,póz.
1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981 i póz. 2270 oraz z 2022 r. póz. 583) Rada Powiatu
Łowickiego
uchwala, co następuje:
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§ l. l. Udziela się Powiatowi Hrubieszowskiemu pomocy finansowej w wysokości
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z pomocą udzielaną przez Powiat
Hrubieszowski obywatelom Ukrainy przekraczającym granice Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
2. Szczegółowe zasady i zakres udzielonej pomocy, o której mowa w ust. l, określi
umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Łowickiego i Zarządem Powiatu
Hrubieszowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7a ust. l ustawy o samorządzie powiatowym powiaty, związki i stowarzyszenia
powiatów 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 wydatki budżetu jednostki
samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych
przepisach, aw szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego, oh-eśloną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego.

Zatem do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy podjęcie uchwały o udzieleniu przez
powiat pomocy finansowej innemu powiatowi.

Zgodnie z art. 220 ust. l i 2 ustawy o finansach publicznych pomoc finansowa z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego udzielana jest innym jednostkom samorządu terytorialnego
w formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia tej pomocy jest umowa zawarta pomiędzy
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jednostkami samorządu terytorialnego.

Powiat hmbieszowski boryka się aktualnie z ogromnymi trudnościami związanymi
z organizacją pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Udzielenie wsparcia finansowego
jest zasadne.
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