
UCHWAŁA  Nr XXVIII/210/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik na realizację przedsięwzięcia związanego 

z budową fragmentu sieci wodociągowej 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy 

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik w wysokości 23.200,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację przedsięwzięcia związanego z budową fragmentu sieci wodociągowej. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji z budżetu Gminy Gnojno 

w 2018 r. 

§ 3. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Gnojno a Gminą Chmielnik, 

regulująca sposób i termin wydatkowania dotacji oraz zasady rozliczenia środków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę stanowi jedno z głównych zadań własnych gminy. W wielu przypadkach 

rozbudowa sieci wodociągowej wiąże się z budową długich odcinków sieci do pojedynczych posesji. Analiza 

ekonomiczna dotycząca kosztów doprowadzenia wody do nieruchomości w miejscowości Kostera wykazała, że 

z uwagi na znaczną odległość od wodociągu stanowiącego własność Gminy Gnojno, bardziej opłacalnym jest 

podłączenie wody z sieci wodociągowej sąsiedniej Gminy Chmielnik. 

Z uwagi na fakt, iż dostarczanie wody w ten sposób wymaga wykonania przez gminę Chmielnik 

dodatkowych inwestycji, wskazane jest udzielenie pomocy finansowej na realizację tego zadania. 
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