
UCHWAŁA NR XX/244/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2020 

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) i art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Udzielić z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020 pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w kwocie 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) innej jednostce samorządu terytorialnego, 
to jest; Powiatowi Oleśnickiemu, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego w Dobroszycach przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2019 r.,
poz.506 z późn. zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego mogą sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy,
w tym pomocy finansowej.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.
j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są
przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc
rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc ta określona jest odrębną
uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w formie dotacji celowej lub pomocy
rzeczowej. Miasto i Gmina Bierutów wspiera finansowo działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
prowadzonego w Dobroszycach z uwagi na potrzeby osób niepelnosprawnych z terenu naszej gminy. Pomoc
finansowa w kwocie 7.000 zł zostanie pokryta z dochodów własnych Miasta i Gminy Bierutów i została
ujęta w budżecie na rok 2020.
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