
  UCHWAŁA Nr XLIV/450/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 

oraz art. 220 i art. 216 ust. 2 pkt  5  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.                      

o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),   

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

 

        § 1. Udziela się w roku 2014 z budżetu Gminy Złotów pomocy finansowej 

na rzecz Gminy Piła  w wysokości 4.002 zł. 

 

 

       § 2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej, jest przeznaczona na 

podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów,  

przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r.                             

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

       § 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa zawarta 

między Gminą Złotów a Gminą Piła. 

 

 

       § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 

       § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr XLIV/450/14 Rady Gminy Złotów 

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Piła 

 

 

         W budżecie gminy Złotów na rok 2014 ustalona została m.in. rezerwa celowa                    

z przeznaczeniem na  udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem                 

na  podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów, 

przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                         

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  w wysokości 5.000 zł.  

         Przed dokonaniem podziału rezerwy, polegającej na przeznaczeniu rezerwy na cel,             

na jaki została utworzona, to jest na przyznanie  dotacji na pomoc finansową, niezbędne jest 

podjecie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Piła  przez organ stanowiący.  

         Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, w piśmie           

nr AK.0500.7.2014 z dnia 13.03.2014 r. zawiadomił Urząd Gminy Złotów o podstawie 

naliczenia kwoty pomocy finansowej, stanowiącej gotowość dyżurową Działu Opieki nad 

Osobami Nietrzeźwymi. Według wymienionego wyżej pisma gotowość dyżurowa dla 

mieszkańców Gminy Złotów na podstawie bieżącego kosztu utrzymania poniesionego                  

w 2013 r. wynosi 4.002 zł, tj. 10,96/ 1 dzień. 

 

 

 
 


