
 

- Projekt - 
Uchwała Nr XLVII/      /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 czerwca 2006 roku 

 
 
w sprawie: wyra�enia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez 

Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury – realizacj� 
zadania pod nazw� „zakup ekranu perełkowego na potrzeby Miejskiego 
O�rodka Kultury „Centrum” w Wodzisławiu �l�skim”. 

                      
 
Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 
175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 
2104 z pó�n. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
1. Wyra�a si� zgod� na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat 

Wodzisławski Gminie Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
własnego Gminy w zakresie kultury - realizacj� zadania pod nazw� „zakup ekranu 
perełkowego na potrzeby Miejskiego O�rodka Kultury „Centrum” w Wodzisławiu �l�ski. 

2. W ramach zawartej umowy Powiat Wodzisławski przeka�e Gminie Wodzisław �l�ski 
dotacj� celow� w wysoko�ci 50 % kosztów zakupu ekranu perełkowego nie wi�cej ni� 
5000 zł  (słownie:  pi�� tysi�cy złotych). 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Uzasadnienie do Uchwały XLVII/       /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 czerwca 2006 r. 

 
 
 
w sprawie: wyra�enia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez 

Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław �l�ski z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury – realizacj� 
zadania pod nazw� „zakup ekranu perełkowego na potrzeby Miejskiego 
O�rodka Kultury „Centrum” w Wodzisławiu �l�skim”. 

 
  

 

Gmina Wodzisław �l�ski zwróciła si� z pro�b� o udzielenie przez Powiat pomocy 

finansowej z przeznaczeniem na zakup ekranu perełkowego na potrzeby Miejskiego O�rodka 

Kultury „Centrum” w Wodzisławiu �l�skim. 

 Rada Powiatu Wodzisławskiego na podstawie art. 7a, 12 pkt. 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym mo�e podj�� uchwał� o udzieleniu pomocy 

finansowej innej jednostce samorz�du terytorialnego. Tak�e ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych mówi, i� z bud�etu jednostek samorz�du terytorialnego mo�e by� 

udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorz�du terytorialnego. 

 Jest to jednorazowa pomoc Powiatu dla samorz�du gminnego na zadanie z zakresu 

kultury- zakup ekranu perełkowego. Podj�cie uchwały jest zatem uzasadnione 

 Niniejszy projekt uchwały wraz z zał�cznikami przedkładam Wysokiej Radzie. 
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