
RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 

tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38 
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl

RADY POWIATU W OTWOCKU  
z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów

U CHW AŁA  NR 240/XXXII/18

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077) w związku z uchwrałą Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Otwockiego pomocy finansowej Gminie Józefów 
z przeznaczeniem na realizację zadania własnego pn. „VII Przegląd Teatrów dla dzieci 
i młodzieży BEZ SCENY”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące 
pięćset złotych) z Dz. 921, Rozdz. 92105 § 2710.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Otwockim 
a Gminą Józefów.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska

mailto:rada@powiat-otwocki.pl


U zasadnienie

Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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.

Celami priorytetowymi „VII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dla Dzieci BEZ 
SCENY” są: wzrost zainteresowania teatrem wśród dzieci najmłodszych i rodziców przez 
prezentację spektakli na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym, nauka 
krytycznego odbioru sztuki teatralnej oraz zatrzymanie młodego widza w mieście i powiecie 
oferując wydarzenie o wysokich wartościach artystycznych i edukacyjnych. Podczas 
przeglądu zaprezentują się teatry z całej Polski. Przegląd kierowany jest do dzieci 
najmłodszych, od 3 do 10 lat i realizowany będzie w trzy soboty marca 2018 roku.

Środki, ujęte w budżecie powiatu na 2018 rok, zostaną przeznaczone na 
wynagrodzenie dla jednego z teatrów występujących podczas Przeglądu.

Rada Powiatu w Otwocku postanowiła udzielić pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Gminie Józefów, biorąc pod uwagę znaczenie realizowanego przedsięwzięcia 
dla społeczności całego powiatu.

ica Rady

Barbara Markowska


