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UCHWAŁA NRvII/48/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dniaZ9 kwietnia ż0I9 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych

Na podstawie

art.

10ust.2i art.l8ust. l ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t,

Dz.IJ,z20I9r. poz,506), oraz art.216ust.2pkt
publicznych

(t.

j. Dz. I], z 20

|7

r.,poz.

207

7

5i

j.

ar1.220ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach

z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Mieroszów pomoc finansową Gminie Wałbrzych zprzeznaczeniem na

dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Strazy Pożamej w Wałbrzychu.

pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Mieroszów na2019 rok, w wysokości3.000,00 zł.
środków okreŚlone zostaną
§3" l. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia
w umowie pomiędzy Gminą Mieroszów a Gminą Wałbrzych.
§ 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się

Burmistrzowi Mieroszowa.

podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
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Uzasadnienie

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu zwrócił
się z prośbąo dofinansowanie ze środków finansowych Gminy Mieroszów zakupu sztandaru dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wWałbrzychu. Zgodnie ztreściąart.220 ustawy zdnia 2'I sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz,U. z20I'7 r., poz, 207'7 zpóźn, zm.) zbudżetujednostki samorządu
terytorialnego moze być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji
celowej. Fodjęcie przedmiotowej uchwĄ jest spełnieniem wymogu art.216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r, o finansach publicznych, który stanowi, że w przypadku udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki

samorządu terytorialnego należy podjąć odrębną uchwałę ptzez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, która udziela pomocy finansowej. Szczegóły udzielenia pomocy finansowej ijej rozliczenia
określone zostaną w umowie o udzielenie dotacji w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Mieroszów.
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