Uchwała Nr 268/XLII/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na realizację własnych zadań bieŜących
UCHWAŁA NR 268/XLII/10
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na realizację
własnych zadań bieŜących:
1) „Otwocki Piknik Archeologiczny 2010” organizowany przez placówki Otwockiego Centrum Kultury
2) Wystawa „Nasz Region”- promocja walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych
terenu powiatu otwockiego
3) „Ludowe Klimaty – Noc Świętojańska 2010”- promocja kultury ludowej
regionu powiatu otwockiego, obchody 25-lecia zespołu ludowego Mlądz
4) Gra Miejska „Szlakiem Otwockich Świdermajerów”
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 248/XXXVII/09
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. – uchwała budŜetowa na rok 2010 z późniejszymi
zmianami uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budŜetu Powiatu Otwockiego pomocy finansowej dla Miasta Otwocka z przeznaczeniem
na realizację zadań:
1) „Otwocki Piknik Archeologiczny 2010” organizowany przez placówki Otwockiego Centrum Kultury;
2) Wystawa „Nasz Region”- promocja walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych terenu
powiatu otwockiego;
3) „Ludowe Klimaty – Noc Świętojańska 2010” – promocja kultury ludowej regionu powiatu otwockiego,
obchody 25-lecia zespołu ludowego Mlądz;
4) Gra Miejska „Szlakiem Otwockich Świdermajerów”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budŜetu na 2010 rok, w wysokości 3.000 zł, w tym na:
zadanie pkt 1 – 500 zł
zadanie pkt 2 – 500 zł
zadanie pkt 3 – 1.000 zł
zadanie pkt 4 – 1.000 zł
§ 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 wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm.) mówi, Ŝe pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Stąd konieczność podjęcia
niniejszej uchwały.

