
UCHWAŁA Nr45.VII.2019
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gm iny M iasto Sierpc

Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r , poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077 z 
późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Sierpeckiego pomocy finansowej dla 
Gminy Miasto Sierpc z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy 
ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019 w kwocie 20 000 zł 
( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady 
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem 
Sierpeckim a Gminą Miasto Sierpc. Do zawarcia stosownej umowy upoważnia 
się Zarząd Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2019.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie Zespół w Płocku.

WICEPRZEWQD



UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 45.VII.2019. 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 13 maja 2019 roku

W związku z wpływem pism od Burmistrza Miasta Sierpca w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zarząd Powiatu Sierpeckiego proponuje 
Radzie Powiatu Sierpeckiego podjęcie uchwały udzielającej pomocy finansowej z budżetu 
Powiatu Sierpeckiego. Artykuł 7a ustawy o samorządzie powiatowym daje powiatowi 
możliwość udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, z 
tym, że pomoc taka musi zostać określona w oddzielnej uchwale organu stanowiącego, co 
wynika z artykułu 216 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.


