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Pan Edward Paciorek
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w Zdzieszowicach

Mość załączników ................
p o d p is.......................

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.
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z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez.........

UCHW AŁA N R .................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia

2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927,
1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Gminy Krapkowice w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Krapkowicach.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § l , zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Zdzieszowice na rok 2022.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Gminą Krapkowice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach zwrócił się z prośbą o dofinansowanie części kosztów
działalności i utrzymania tej instytucji. Wysokość udzielonej pomocy finansowej w 2022 r. wynosi 5.000,00 zł.
Gmina Zdzieszowice zamierza współfinansować działalność i utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Krapkowicach.
Zgodnie z treścią art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305 z późn zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej.
Stosownie do treści art. 216 ust. 2 pkt 5 przywołanej wyżej ustawy pomoc finansowa dla innych jednostek
samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.
W związku z koniecznością zawarcia umowy pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Gminą Krapkowice
dotyczącej współfinansowania działalności i utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej zasadnym podjęcie jest
niniejszej uchwały w możliwie najszybszym terminie.
Sporządził: Piotr Lebok
Zatwierdziła: Sabina Kurdyna
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