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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację 
zadania pn.: „Programy psycho-korekcyjne  dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych  

problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy realizowanych przez  Poradnię Psychologiczno -
Pedagogiczną w Kluczborku” 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu w kwocie 
10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na realizację programów psycho-
korekcyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy 
realizowanych przez  Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kluczborku. 

1. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2022 r. w wysokości 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ). 

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kluczbork a Powiatem Kluczborskim. 
Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać 
pomocy, w tym pomocy finansowej.  
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządu 
terytorialnego musi być poprzedzone podjęciem stosownej uchwały przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji pomocy finansowej dla powiatu 
kluczborskiego, polegającej na dofinansowaniu zadania pn;” Programy psycho-korekcyjne  dla 
dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych  problemem uzależnienia od alkoholu realizowanych 
przez  Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Kluczborku”. 
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