
UCHWAŁA NR XLVI.301.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trościaniec 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej gminie partnerskiej Trościaniec w Ukrainie, z przeznaczeniem na 
działania związane z transportem humanitarnym, w czasie działań wojennych na terenie Ukrainy oraz realizację 
zadania własnego, w zakresie transportu publicznego. 

§ 2. 1. Pomoc rzeczowa, o której mowa w §1, zostaje udzielona w postaci przekazania pojazdu do wartości 
70 000,00 zł (słownie złotych:  siedemdziesiąt tysięcy złotych).  

2. Zakup pojazdu nastąpi ze środków budżetu Gminy na rok 2022. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Golub-Dobrzyń a Gminą Trościaniec. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, 

poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583 
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Uzasadnienie 

W związku z wybuchem wojny na terenie Ukrainy oraz zaangażowaniem się lokalnego partnerskiego 
samorządu, Gminy Trościaniec, w działania związane z pomocą humanitarną oraz organizacją dodatkowego 
transportu publicznego na swoim terenie, Gmina Golub-Dobrzyń postanawia przekazać pomoc rzeczową 
w postaci samochodu z przeznaczeniem na realizację powyższych zadań. 
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