
UCHWAŁA NR XLV/443/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1, 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077), 
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 
56 870 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na realizację 
"Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D-likwidacja barier 
transportowych.

§ 2. 
1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie w roku 2018.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone 

zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim.
3. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) "Gminy, związki międzygminne
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej.".
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077) "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";
Ponadto zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych "1. Z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub
pomoc rzeczowa. 2. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest
umowa.".
Gmina Swarzędz udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Poznańskiemu, który przekaże niniejszą dotację na rzecz
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w
Swarzędzu na zakup specjalistycznego samochodu dla przewozu osób
niepełnosprawnych. Wskazane środki stanowić będą udział własny
Stowarzyszenia w realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami
III" w obszarze D-likwidacja barier transportowych.
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