
UCHWAŁA NR 337/2021 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu 

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

§ 1. Gmina Przemęt udzieli Powiatowi Kościańskiemu w 2022 roku pomocy finansowej  w formie dotacji 
celowej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zadanie: 
”Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu”. 

§ 2. Podstawą formalną przekazania dotacji będzie umowa zawarta w trybie ustawy o finansach publicznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr  337/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2021  r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kościańskiemu. 

Pismem z dnia 20 września 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Przemęt o zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie Gminy na 2022 rok na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na 
budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej. Prośba o wsparcie została skierowana do pięciu samorządów w tym do 
Gminy Przemęt. 

Zasadne jest,  aby za pośrednictwem Powiatu Kościańskiego wesprzeć Stowarzyszenie  „Światło Nadziei” 
w planowanym przedsięwzięciu. Osoby z naszej Gminy będą również uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które powstaną w Śmiglu. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

Id: F72314BF-CB40-4E38-B849-A4DC0AC9321F. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



