
 
projekt Nr 12 

 
UCHWAŁA Nr …………………… 

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

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna 

 
 

Na podstawie art. 7a 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. z 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. Uchwała 
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Otwockiego pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna                              

z przeznaczeniem na realizacje zadania własnego tj. obchodów 100-lecia istnienia OSP                              
w Gminie Wiązowna.  

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

z rozdz. 75075, § 2710 ze środków budżetu na 2017 rok, w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć 
tysięcy złotych) dla Gminy Wiązowna, w tym: 

1) 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla obchodów OSP w Wiązownie; 
2) 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla obchodów OSP w Gliniance.  

 
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą 
Wiązowna. 

 
§ 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 Marcin Bandura 
 



Uzasadnienie 
 

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

Celem priorytetowym zadania obchodów 100-lecia OSP w Wiązownie i Gliniance są: 
promocja Powiatu Otwockiego i Gminy Wiązowna, integracja lokalnej społeczności, 
uświadamianie mieszkańcom ważnej roli jaką pełnią w społeczeństwie ochotnicze straże pożarne. 
Wydarzenia planowane są w miesiącach: czerwiec 2017 r. (Wiązowna) i sierpień 2017 r. 
(Glinianka).  

Rada Powiatu w Otwocku postanowiła udzielić pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Gminie Wiązowna, biorąc pod uwagę znaczenie realizowanego przedsięwzięcia dla 
społeczności całego Powiatu.  
 
 
 
Opracował: 
Kierownik Biura Kultury i Promocji 
Jędrzej Sudnikowicz 
 
 
 
 
 
Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 
 
 


