
UCHWALA NR XLl269/20J4 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 stycznia 20 14 r. 


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu 


Na podstawie art. 216 ust.2 pkt 5 lIstawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20 13 r. 
poz. 885 z późno zm.) oraz art . 10 liSt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 13r. 
poz. 594 z późno zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. Udziela się na 20 14 r. pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 6000, 00 zl. (slownie: 
sześć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Rodzinną przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim. 

§ 2. Podstawą przekazania środków na rea lizację pomocy, o której mowa w § l będzie zawarta umowa 
pomiędzy Burmistrzem a Zarządem Powiatu okreś lająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Bunnistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życ ie z dniem podjęcia i obowiązuj e w roku budżetowym 20 14. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Makowskiemu 

Zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 
z późn o zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań 

określonych wodrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20l3r. 
poz. 594 z późno zm.) gminy, zw iązki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy 
finansowej . Ponadto zgodnie z Rozdziałem VI Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 2014 dotyczącym współpracy z Poradnią Rodzinną zostały 

przeznaczone środki na: 

l. Realizację zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami. 

2. Pomoc w interwencjach dotyczących przemocy. 

3. Pracę terapeutyczną z osobami uzależnionymi (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie przez 
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

4. Współpracę w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w grupach roboczych. 

5. Współpracę w ramach realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Spolecznych w Powiecie 
Makowskim na lata 2011 -2018". 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

'AYC" I',IASTA 

mgr 
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