Uchwała Nr XXVII/289/2021

Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kobylanka
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1i2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
co następuje:

z 2021

r. poz. 305) uchwala się,

$1. Udziela się z budżetu Gminy-Miasta Stargard pomocy finansowej Gminie
Kobylanka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa na plaży

w Zieleniewie, przeznaczonej do publicznego korzystania z niej przez mieszkańców Stargardu.
$ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w $ 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej

ze środków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2021, w wysokości 80.000 zł.

$ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady
rozliczenia środków z dotacji celowej zostaną określone w umowie, zawartej między GminąMiastem Stargard a Gminą Kobylanka.
$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.
$ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
W nawiązaniu do powyższego, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ust. 1i2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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, określoną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Stosownie zaś do art. 220 pkt 1 i 2 tejże ustawy, pomoc finansowa innym jednostkom
samorządu terytorialnego może być udzielona w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej,
a podstawą do jej udzielenia jest zawarta na ten cel umowa.
Udzielona przez Gminę-Miasto Stargard dotacja celowa Gminie Kobylanka będzie
stanowiła część kosztów, przeznaczonych na utrzymanie porządku na plaży w Zieleniewie,
m.in. na zapewnienie służb ratowniczych.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

