Projekt
z dnia 20 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie
organizacji izby wytrzeźwień
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Mikołowskiemu,
w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie
organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Mikołów.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej
pomiędzy Gminą Mikołów a Powiatem Mikołowskim.
§ 3. Środki finansowe na pokrycie dotacji, określone w § 1, zostaną wypłacone z budżetu Gminy
Mikołów na rok 2020.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2020 r.
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że artykuł 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, iż organy
samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50 000 mieszkańców i organy powiatu mogą
organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. Kolejno zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu do
zadań izby wytrzeźwień należy m.in. sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych, a także
udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy.
Niezależnie od powyższego zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na
realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 220 ust. 1 i 2 wspomnianej ustawy o finansach publicznych, z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, a podstawą udzielenia pomocy, jest
umowa.
Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy prawne Gmina Mikołów nie prowadzi izby
wytrzeźwień, gdyż liczba jej mieszkańców nie przekracza 50 000. Jednocześnie organizację tego
zadania przejął Powiat Mikołowski. Wobec powyższego zasadnym jest udzielenie pomocy
finansowej polegającej na dofinansowaniu organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzanych
z terenu Gminy Mikołów.
Pomocy finansowa może zostać udzielona w formie dotacji celowej, a szczegółowe zasady
udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Mikołów
i Powiatem Mikołowskim. Środki finansowe na pokrycie dotacji, zostaną wypłacone z budżetu
Gminy Mikołów na rok 2020.
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