
UCHWALA NR XXIXJ203/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 29 kwietnia 2013 r. 


w sprawie udzieleuia pomocy fiuausowej Powiatowi Makowskiemu 

Na podstawie art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, 
poz. 1240) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorntdzie gminnym (Oz. U. Nr 142, poz. 1591) 
Rada Miejska w Makowowie Mazowieckim uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Udziela si~ na 2013 r. pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 5 000,00 zl (slownie: pi~6 
tysi~cy ztotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadan realizowanych przez Poradni~ Rodzinnct przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim. 

§ 2. Podstawct przekazania srodkow na realizacj~ pomocy, 0 ktorej mowa w § 1 jest umowa okreslajctca 
przeznaczenie i zasady rozliczenia srodkow. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia i obowhlozuje w roku budzetowym 2013. 

Przewodnicntcy Rady 
Miejskiej 

wald~I'ki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie zart. 216 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) 
wydatki budzetu jednostki samorz'ldu terytorialnego s,! przeznaczone na realizacje zadaii okreslonych 
w odr~bnych przepisach, a w szczegolnosci na pomoc rzeczow'! lub finansow'! dla 
innych jednostek samorz'!du terytorialnego, okreslon,! odr((bn,! uchwal,! przez organ stanowi'!cy jednostki 
samorz'!du terytorialnego. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'!dzie gminnym 

( Dz.U.Nr 142, poz. 1591) gminy, zwi,!zki mi~dzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorZ'ldu 
terytorialnego mog,! sobie wzajemnie b,!di innym jednostkom samorZ'ldu terytorialnego udzielac pomocy, 
w tym pomocy finansowej. Ponadto zgodnie z pkt. VI Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problem ow Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 2013 dotycz'!cym wspotpracy z Poradni,! 
Rodzinn,! zostaty przeznaczone srodki na : 

1. Realizacje zadan zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami, 

2. Pomoc w interwencjach dotycz'!cych przemocy, 

3. Prac~ terapeutyczn'! z osobami uzalemionymi ( zglaszaj'!cymi si~ lub kierowanymi na leczenie przez 
Miejska Komisj(( ds. Rozwiazywania Problemow Alkoholowych), 

4. wsp6tprac~ w ramach Zespolu Interdyscyplinamego w grupach roboczych, 

5. Wsp6!prac~ w ramach realizacji " Strategii Rozwi,!zywania Problem ow Spotecznych w powiecie 
Makowskim na lata 2011 - 2018". 

W zwi,!zku z powyzszym przyj~cie uchwaly jest zasadne. 
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