UCHWAŁA NR XXI/154/2020
RADY GMINY OBROWO
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka Nieszawka
Na
podstawie
art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Wielka Nieszawka na realizacje jej zadania własnego,
określonego jako"Zakup sceny mobilnej do wykorzystania przez Gminne Centrum Kultury na potrzeby
organizacji wydarzeń kulturalnych".
2. Pomoc finansowa w wysokości 80.000zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostanie
udzielona w 2020 roku w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Obrowo na rok 2020.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną
w odrębnej umowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.
§ 4. Uchwała wchodzi
w Urzędzie Gminy.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminy, związki gminne
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Rada Gminy Obrowo uznaje za celowe przekazanie pomocy finansowej na zadane własne Gminy Wielka
Nieszawka, będącą elementem realizacji postanowień zawartych w liście intencyjnym z dnia 17 lipca 2020r.
gwarantującego m.in. zrzeczenie się na rzecz Gminy Obrowo prawa do samochodu strażackiego będącego
nagrodą za frekwencję wyborczą w wyborach prezydenckich 2020 r.
Na mocy dokonanych ustaleń Gmina Obrowo przekaże kwotę 80.000 zł Gminie Wielka Nieszawka na
realizację zadania „Zakup sceny mobilnej do wykorzystania przez Gminne Centrum Kultury na potrzeby
organizacji wydarzeń kulturalnych"
Zadanie to Gmina Wielka Nieszawka zrealizuje w 2020 roku.
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