UCHWAŁA NR XLVI/631/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Inowrocławskiemu przez Miasto
Inowrocław
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz
art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,
911 i 1146), uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Miasto Inowrocław udziela pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu
w wysokości 10 000 zł na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej –
Curie nr 3416 C w Inowrocławiu”.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, oraz
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy
Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim.
§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do zawarcia umowy, o której
mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Prezydent Miasta Inowrocławia, wykazując inicjatywę uchwałodawczą, wnosi
o podjecie uchwały umożliwiającej wsparcie inwestycji Powiatu Inowrocławskiego środkami
finansowymi w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa
ulicy Marii Skłodowskiej – Curie nr 3416 C w Inowrocławiu”.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymgminy,
związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy
finansowej.
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, określoną odrębną uchwałą przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o samorządzie gminnym).
W myśl art 220 ust. 1 ww. ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może
być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji
celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzieleniapomocy jest umowa.
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie udzieleniawsparcia finansowego
Powiatowi Inowrocławskiemu przez Miasto Inowrocław w głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem
uchwały głosowało 23 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymującychsię - 0.
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