Projekt
z dnia 13 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
Na podstawie art. 10 ust.2, art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie
gminnym
(t.j. Dz.U.
z
2019
r.
poz.
506 z
późn.zm. )
oraz
art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm. ) na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Mikołowskiemu
w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) ze środków budżetu Gminy
Mikołów na rok 2020 , na finansowanie bieżących zadań własnych Powiatu - "Dofinansowanie
realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub
zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym dla Polskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie".
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Mikołów a Powiatem Mikołowskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2020 r.
Zgodnie z art.10 ust.2 z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ,Gmina może udzielać pomocy
finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez
nie zadań.
Dotacja celowa w wysokości 100 000,00 dla Powiatu Mikołowskiego przeznaczona jest na
finansowanie bieżących zadań własnych Powiatu , szczegółowo na : „ Dofinansowanie realizacji
zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych
niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie"
Środki finansowe na w/w dotację celową zostały zaplanowane w Budżecie Gminy Mikołów na
2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa
z 17.12.2019r.
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