
UCHWAŁA NR XLVIII/304/2023 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 11 stycznia 2023 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 

 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. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W związku z zawartym w dniu 10 stycznia 2020 r. porozumieniem udziela się z budżetu Gminy 
Zawonia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Eksploatacja, 
bieżące utrzymanie i remonty bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 340 ul. Trzebnicka w miejscowości Zawonia” na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

§ 2. Na wykonanie zadania opisanego w § 1, w budżecie Gminy Zawonia w dziale 600, rozdziale 
60013 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 
terytorialnego pomoc w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 
W związku z realizacją przez Gminę Zawonia zadania pn.: „Eksploatacja, bieżące utrzymanie i 
remonty bieżące sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
340 ul. Trzebnicka w miejscowości Zawonia”, określonego w porozumieniu zawartym w dniu 10 
stycznia 2020 r. z Województwem Dolnośląskim, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowia i życia 
mieszkańców Gminy Zawonia zasadnym staje się udzielenie z budżetu Gminy pomocy rzeczowej 
na ww. zadanie. W oparciu o powyższe konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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