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Projekt Nr 4 

 

z dnia  22 marca 2022 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka na 
realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece 

Świder” 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 528) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) oraz uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Otwockiego pomocy finansowej dla Miasta Otwocka z przeznaczeniem 

na realizację w 2022 r. zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na 

rzece Świder” w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).  

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

własnych Powiatu Otwockiego w 2022 r. z rozdz. 63003 § 6300.  

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Otwockiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek
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Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pomoc 

rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. 

W związku z inicjatywą, Prezesa Zarządu Fundacji „Nad Świdrem Przystań – Majówkowe Perspektywy”, 

budowy pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder, Miasto Otwock, w ramach 

realizacji zadań własnych w zakresie upowszechniania turystyki, podjęło się wybudować trzy pomosty do 

wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder w 2021 r. Powiat Otwocki w ubiegłym roku przekazał 

dofinansowanie na powyższy cel w kwocie 10.000 zł, Miasto nie wykonało zadania i zwróciło dotację w marcu 

2022 r. na konto Powiatu. 

 Zarząd Powiatu Otwockiego na posiedzeniu w dniu 17 marca 2022 r. – Wyciąg nr 1706  z projektu 

protokołu nr 223/22, wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Otwocka w kwocie 15.000 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania 

kajaków na rzece Świder”, wyższa kwota dotacji jest podyktowana znacznym wzrostem cen materiałów 

budowlanych i kosztów pracy. 

Ponieważ pomocy udziela organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stąd konieczność jest 

podjęcia niniejszej uchwały. 

 

Opracował: 

Skarbnik Powiatu 

Wiesław Miłkowski 


