UCHWAŁA NR XVIII.124.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 220 ust. 1 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami:. z 2013 r. poz. 938 i poz.
1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r.: poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.
1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz.
2150; z 2016 r.: poz. 195) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 24.871,00 zł (słownie:
dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) z przeznaczeniem na podejmowanie
czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasto Złotów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasto Złotów na
2016 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafach:
2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4.871,00 zł oraz 4810 Rezerwy w wysokości 20.000,00 zł.
§ 3. Warunki, na których pomoc finansowa będzie udzielona, określone zostaną w umowie zawartej przez
Gminę Miasto Złotów i Gminę Piła.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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