UCHWAŁA NR XXXV/330/2017
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 24 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2017 r.,
poz. 1875) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. § 2 uchwały nr XXXIII/318/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Polickiemu otrzymuje brzmienie: "§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona
w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Police w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych)."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Król

1) Zm.

poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Polic.
Powiat Policki jest realizatorem zadania publicznego, polegającym na prowadzeniu Dziennego Domu Senior
– WIGOR, które ma na celu zapewnienie wsparcia Seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na
rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej obejmującej także usługi w zakresie aktywności
ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od stwierdzonych
potrzeb.
Uchwałą z dnia 5 września br. została Powiatowi Polickiemu przyznana pomoc finansowa w kwocie 104.000
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania. Ze względu na to, że kwota ta nie pokryje w całości
kosztów funkcjowania domu Senior-WIGOR, powiat wystąpił o zwiększenie tych środków. Proponuje się
zwiększenie pomocy o kwotę 46.000 zł (do 150.000 zł).
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w łącznej kwocie 150.000 zł oraz przeznacznie i zasady
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Police i Powiatem Polickim.
Projekt uchwały przygotowany
przez Wydział Organizacyjno-Prawny
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