
UCHWAŁA NR XXXII/247/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Żarów pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na 
realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w roku 2013, a w szczególności: zakupu specjalistycznego 
pojazdu ratowniczego oraz sprężarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych 
ratowników. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy na 2013 rok (Dział 754, Rozdział 75412, § 6620) w wysokości 20. 500 zł ( słownie złotych: dwadzieścia 
tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto). 

§ 3. W celu zrealizowania zadania wymienionego w §1 zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Żarów, 
a Powiatem Świdnickim, w której zostaną szczegółowo określone zasady przekazania i rozliczenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego 

Pomoc finansowa dla Powiatu będzie przeznaczona na wykoananie zadań z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego, a w szczególności zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. Do zadań własnych Gminy jak 
również Powiatu należy wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

Pozytywna decyzja Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Świdnickiemu, pozwoli na 
podpisanie przez Burmistrza Miasta w Żarowie umowy z Powiatem w przedmiotowej sprawie. 

Sporządził: 

Michał Domański 

Podinspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego
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