Uchwała Nr XLII/296/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r.
poz. 62 ) uchwala się, co następuje:
§1.1 Udziela się z budżetu Powiatu Opoczyńskiego pomocy finansowej Gminie
Poświętne w formie dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych
00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu promocji gminy polegającego
na wykonaniu i umieszczeniu dwóch znaków zawierających powitanie osób przybyłych do
gminy

tzw.

„witaczy”

przy

drodze

krajowej

K-48

w

miejscowości

Fryszerka

i Brudzewice.
2. Znaki, o których mowa w ust. 1 nie mogą zawierać treści reklamowych
o charakterze komercyjnym.
§2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 oraz
dotyczące rozliczania udzielanej dotacji określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem
Opoczyńskim a Gminą Poświętne.
§3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Poświętne
Wójt

Gminy

Poświętne

skierował

do

Powiatu

Opoczyńskiego

prośbę

o dofinansowanie przez Powiat zadania z zakresu promocji gminy polegającego na
wykonaniu i umieszczeniu dwóch znaków zawierających powitanie osób przybywających do
gminy tzw. „witaczy” przy drodze krajowej K-48 w miejscowości Fryszerka i Brudzewice.
Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130 ) powiaty, związki i stowarzyszenia
powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 ), przeznacza się m.in. na
pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą
przez organ stanowiący. Stąd konieczność podjęcia przez Radę Powiatu niniejszej uchwały.
Natomiast art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 ) stanowi, że z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia tej pomocy
jest umowa. Środki, na to zadanie, zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu
Opoczyńskiego na 2018 rok.
W związku z powyższym z budżetu Powiatu Opoczyńskiego zostanie udzielona pomoc
finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Poświętne z przeznaczeniem na
dofinansowanie w/w zadania, z zastrzeżeniem, że projekt „witaczy” zostanie zaakceptowany
przez Zarząd Powiatu.

