UCHWAŁA NR XXVI/

/2020

RADY GMINY SKIERNIEWICE
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia na rok 2021 pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.
220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.
1175) Rada Gminy Skierniewice uchwala co następuje:
§ 1.1. Gmina Skierniewice udzieli pomocy finansowej w wysokości 7 738,00 zł (słownie:
siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100) na realizacje zadania polegającego
na zorganizowaniu i koordynowaniu porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie gminy Skierniewice.
2. Pomoc finansowa udzielona zostanie w formie dotacji celowej.
3. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczania środków finansowych określi umowa zawarta
między Wójtem Gminy Skierniewice a Zarządem Powiatu Skierniewickiego.
§ 2. Środki finansowe będą zabezpieczone w budżecie gminy Skierniewice w dziale 854Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne, paragrafie 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową
udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Skierniewice.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Baranowski

Uzasadnienie
Dotacja udzielana dla Powiatu Skierniewickiego na podstawie umowy podpisanej między
Gminą Skierniewice a Zarządem Powiatu Skierniewickiego. Dotacja ta jest wykorzystywana
przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, która działa przy Starostwie Powiatowym w
Skierniewicach, na pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem i koordynowaniem porad
lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Skierniewice.

