- Projekt Uchwała Nr XXXVI/……/2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem
organizację Powiatowo– Gminnych DoŜynek.

na

Na podstawie art. 7a i 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 167 ust. 2 pkt 5)
i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.,
nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 88, poz. 539 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Lubomia z przeznaczeniem na organizację
Powiatowo-Gminnych DoŜynek na terenie Gminy Lubomia w formie dotacji celowej ze
środków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok w wysokości 25.000,00 zł.
2. Szczegółowe warunki przekazania, wykorzystania i rozliczenia pomocy finansowej
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Gminą Lubomia.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXXVI/……/2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Gminy Lubomia na organizację Powiatowo –
Gminnych DoŜynek.

Urząd Gminy w Lubomi w związku z organizacją w dniu 06 września 2009 r.
Powiatowo-Gminnych DoŜynek, zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe Powiatu na
organizację w/w imprezy.
Zgodnie art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z budŜetu
Powiatu moŜe być udzielona pomoc finansowa innym jednostką terytorialnym w formie
dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.
Powiatowo – Gminne DoŜynki to impreza cykliczna, w której biorą udział
przedstawiciele wszystkich gmin Powiatu Wodzisławskiego. Jest imprezą organizowaną
kaŜdego roku przez inną gminę i corocznie jest dofinansowywana ze środków budŜetowych
Powiatu Wodzisławskiego. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego proponuje przekazać na ten cel
środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Gminą
Lubomia.
W związku z powyŜszym przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie
udzielenia

dotacji

celowej

dla

Gminy

Lubomia

na

organizację

Powiatowo

Gminnych DoŜynek.
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