
UCHWAŁA NR XXXIII/250/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Kołobrzegu.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
gminy na 2017 rok, w wysokości 1.644,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset czterdzieści cztery złote 
00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a Gminą Ustronie Morskie. Do zawarcia umowy 
upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadeta Borkowska
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UZASADNIENIE

Gminy mogą udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego
(art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Tego rodzaju pomoc może więc być skierowana do
Powiatu Kołobrzeskiego na dofinansowanie w 2017 r. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, który
prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym 2 osób z terenu Gminy Ustronie Morskie. Koszt
1 uczestnika wynosi 822 zł. Art.10b ust.2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92) określa, iż koszty
utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego.
Udzielenie pomocy finansowej wymaga podjęcia przez organ stanowiący jst odrębnej uchwały w sprawie
pomocy, określającej w szczególności kwotę pomocy, cel pomocy oraz jednostkę samorządu
terytorialnego, której pomoc jest udzielana. Jednocześnie podstawą udzielenia w/w pomocy jest umowa,
która zostanie w tym zakresie zawarta przez Wójta Gminy Ustronie Morskie, po uprzedniej zgodzie
Rady Gminy w formie proponowanej uchwały (art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)).
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