
UCHWAŁA  Nr  …...
Rady Miasta Hajnówka
z dnia    2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Powiatowi  Hajnowskiemu

Na podstawie art.10 ust.2 ,art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1
ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009 o finansach publicznych (Dz.U.  z 2017r.  poz.2077;  z  2018r.  poz.1000,
poz.1366, poz.1693 ) Rada Miasta  uchwala, co następuje:   

 
§  1.  Udziela  się  z  budżetu  miasta  Hajnówka pomocy  finansowej  Powiatowi  Hajnowskiemu z
przeznaczeniem  na  dofinansowanie   naprawy  bram  garażowych  oraz  montaż  automatyki  do  bram
garażowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu miasta  w 2018 roku w wysokości  6.000zł na dofinansowanie zadań własnych  bieżących
określonych w § 1 uchwały.

 
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i
zasady rozliczenia dotacji celowej.

 
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

        Jakub Ostapczuk



Uzasadnienie

Zgodnie  z  art.10  ust.2  ustawy o  samorządzie  gminnym gminy mogą  udzielać  pomocy,  w tym
finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r.  O finansach publicznych precyzuje,  iż  pomoc
finansowa  udzielana  z  budżetu  miasta  innym  jednostkom  samorządu  terytorialnego  ma  formę
dotacji  celowej  lub  pomocy  rzeczowej.  Zgodnie  z  art.216  ust.2  pkt  5  ustawy  o  finansach
publicznych udzielenie tego rodzaju pomocy wymaga uprzedniej podjęcia uchwały rady, a po jej
podjęciu zawarcia pomiędzy gminami umowy. W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.000zl z przeznaczeniem na  naprawy bram garażowych
oraz montaż automatyki  do bram garażowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w
Hajnówce.  Koszt planowanego przedsięwzięcia wynosi 85.500zł.

Burmistrz Miasta 

    Jerzy Sirak

 


