
Projekt

Uchwała Nr ….................
Rady Gminy Przystajń
z dnia …........................

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń

Na  podstawie  art.  10  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym,
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2021 r.  poz.  305) Rada Gminy Przystajń
uchwala, co następuje:

§ 1.
Udzielić dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej  z przeznaczeniem
na doprowadzanie  przez  Policję  do Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w
Częstochowie osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Przystajń.

§ 2.
Pomoc finansowa o której mowa w  § 1. zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości
1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)

§ 3.
Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy  finansowej  i  zasady  rozliczania  środków  określone
zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Kłobuckim a Gminą Przystajń.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Gminy, związki
międzygminne  oraz  stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego  mogą  sobie  wzajemnie
bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Pomoc finansowa Powiatowi Kłobuckiemu zostanie przeznaczona  na doprowadzanie przez Policję
do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie osób znajdujących się
w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Przystajń.
Środki  finansowe  na  ten  cel  zostały  zaplanowane  w  budżecie  Gminy  na  2019  rok  w  kwocie
1 300,00 zł. w dziale 851, rozdz. 85195, par. 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania  bieżące  realizowane na  podstawie  porozumień (umów) między jednostkami  samorządu
terytorialnego.
Wysokość dotacji jest uzależniona od faktycznie poniesionych kosztów  - ilości osób nietrzeźwych
doprowadzonych do Ośrodka. W 2020 r. była przeznaczona na ten cel kwota 1300,00 zł.


