
UCHWAŁA NR XLVII/474/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego na 
pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami1)) oraz 
art. 216 ust. 2 pkt 5  i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 
Dz. U. 2017 poz. 2077), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje.

§ 1. 
1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego 

w kwocie 59026,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych) 
z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

2. Pomoc finansowa zostanie udzielona z budżetu Gminy Swarzędz na rok 2018.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zawarcia umowy pomiędzy Gminą 

Swarzędz a Powiatem Poznańskim określającej zasady współpracy i finansowania zadania.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zmianami),
organizować i prowadzić izby wytrzeźwień mogą wyłącznie organy samorządu terytorialnego
w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców oraz organy powiatu. Powiat Poznański
podjął się realizacji tego określonego fakultatywnie zadania, a jednostki samorządu szczebla
gminnego, w tym Gmina Swarzędz, zabezpieczyły w budżetach na rok 2018 odpowiednie
środki.

Według obowiązujących przepisów, udzielenie pomocy finansowej innej jednostce
samorządu terytorialnego jest możliwe pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez
organ stanowiący gminy oraz zawarcie umowy.

Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.
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