
UCHWAŁA NR 509/XLV/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2022 roku 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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. Nr z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się w 2022 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
związanych z wydaniem obszernej publikacji historycznej, autorstwa Mirosława Pakuły i Krzysztofa 
Klimaszewskiego pt. „Wrzesień 1939 rok. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” - 
upowszechniającej wiedzę o wydarzeniach pierwszego miesiąca II wojny światowej 1939 roku na terenie gmin 
obecnego powiatu legionowskiego - w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 

2. Warunki określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w zawartej umowie. 

§ 2. Źródłem pokrycia wydatku będzie podatek od nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 509/XLV/2021 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 22 grudnia 2021r.  

Zgodnie 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.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy 
finansowej i zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ww. ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Na podstawie 
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.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na 
realizacje zadań określonych w odrębnych przepisach m. in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwalą przez organ stanowiący jednostek samorządu 
terytorialnego. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 
terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

Podstawą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - związanych z wydaniem ponad 
1000. stronicowej publikacji historycznej, autorstwa Mirosława Pakuły i Krzysztofa Klimaszewskiego pt. 
„Wrzesień 1939 rok. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew”, upowszechniającej wydarzenia 
pierwszego miesiąca II wojny światowej 1939 roku na terenie gmin obecnego powiatu legionowskiego - będzie 
podpisana umowa. Określi ona szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej oraz rozliczenie 
otrzymanych środków. Powiat Legionowski wystąpił 
z prośbą o dofinansowanie wydania ww. publikacji również do pozostały gmin wymienionych w jej tytule. 
Miasto i Gmina Serock z planowanego nakładu 1000 sztuk ww. pozycji książkowej otrzyma 100 egzemplarzy, 
proporcjonalnie do wkładu finansowego w jej wydanie. Książki zostaną oznaczone informacją, że zostały 
wydane staraniem samorządów, które wesprą finansowo to przedsięwzięcie. 
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