
UCHWAŁA NR XX/127/20 
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Związku 
Wędkarskiego w Wąbrzeźnie 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Udziela się Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćsetzłotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Wąbrzeźnie w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. 

§ 2.  Podstawę przekazania dotacji stanowić będzie umowa określająca kwotę dotacji, jej 
przeznaczenie, termin przekazania oraz sposób rozliczenia. 

§ 3.  Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy. 
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Aleksandra Basikowska 

Id: B002A267-188F-45A0-9237-8648E50885C1. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, związki

międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie

bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej.

Przepis art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi, że z

budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona dotacja celowa lub pomoc

rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W związku z wnioskiem Powiatu Wąbrzeskiego, mając na uwadze cel działalności Społecznej

Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, której podstawowym celem jest

ochrona środowiska naturalnego nad jeziorami i terenami przywodnymi planuje się dofinansowanie

w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na działalność Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego

Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.

Kwota zostanie przekazana w 2020 r. i zgodnie z terminem określonym w umowie.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Id: B002A267-188F-45A0-9237-8648E50885C1. Podpisany Strona 1




