
        projekt Nr 9 
 

 
UCHWAŁA NR ………………….. 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia …………………………….. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 
historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na 

terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład 
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych  

 
 

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                 
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz 
art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z uchwałą                              
Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwałą 
Budżetową Powiatu Otwockiego na 2017 rok, uchwala się, co następuje:   
 

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Otwockiego pomocy finansowej dla 
Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów 
krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną 
prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład 
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

 
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie 

dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok, w wysokości 10.000 zł dla 
Województwa Mazowieckiego.  
 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia 
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Otwockim                                
a Województwem Mazowieckim. 
 

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 

 
 
 
Adwokat Marek Bajson 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia           
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 
wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się m.in. na pomoc 
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, 
określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący. Stąd konieczność podjęcia przez 
Radę Powiatu niniejszej uchwały.  

Realizacja zadań związanych z ochroną realizowana będzie przez Mazowiecki 
Zespół Parków Krajobrazowych. Środki finansowe przeznaczone będą na organizację:  

- konkurs „Dokarmiamy Ptaki zimą – szkolny karmnik”, akcję Sprzątanie 
Świata 2017 oraz plener plastyczny „ Malowany Październik” – 4 500,00 zł, 

- organizacja Dnia Otwartego MPK – 2 000,00 zł, 
- organizacja Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla dzieci z terenu 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – 3 500,00 zł, 
Przedsięwzięcie spełnia wymogi finansowania ochrony środowiska                                 

i gospodarki wodnej z budżetu Powiatu Otwockiego, zgodnie  art. 400a ust. 1 pkt 32 
ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska  (tekst jedn. Dz. U.                          
z 2016 poz. 672 z późn. zm.) i dotyczy: „edukacji ekologicznej oraz propagowania 
działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.” 

Środki ujęte w budżecie powiatu na 2017 rok z działu: 900, rozdziału: 90095, 
paragrafu: 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w wysokości 
10 000,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację 3 zadań. 

Rada Powiatu w Otwocku postanowiła udzielić pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem dla 
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku,                      
który zrealizuje powyższe zadania.  
 
 
Opracowała: 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
Magdalena Żurawska 

 
 
 
 
 
Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 
 
    
    
 


