Projekt
z dnia 20 września 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 305) na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W uchwale nr XVL/414/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Udzielić ze środków budżetowych Gminy Mikołów, pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 38 195,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy
sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) na realizację "Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022" na rok 2021 z przeznaczeniem:
1. Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w kwocie - 3 600,00 zł
2. Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w kwocie - 17 345,00 zł
3. Zespół Szkół Technicznych w kwocie - 8 350,00 zł
4. I Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki w kwocie - 5 340,00 zł
5. II Liceum Ogólnokształcące im rotmistrza W. Pileckiego w kwocie - 3 560,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2021 r.
Na podstawie art.10 ust. 2, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) w celu realizacji Rządowego programu
pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022" na rok 2021 Burmistrz Mikołowa
wnioskuje o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mikołowskiego.
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