
UCHWAŁA NR 534/XLVII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w 2022 roku 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 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, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0 groszy) 
Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań 
reintegracji zawodowej i społecznej. 

§ 2. 1. Pomocy finansowej, o której mowa w § 1, udziela się w formie dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona 
zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

2. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji określone zostaną odrębną umową. 

3. Źródłem pokrycia wydatku będą dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

Podjęcie uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach daje uprawnienia do 
przekazania dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum 
Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej. Usługa reintegracji zawodowej 
będzie realizowana przez przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczestnictwo w warsztatach zawodowych: budowlano-remontowych, gastronomicznych, 
usług gospodarczo-porządkowych oraz usług opiekuńczych. Warsztaty są kierowane do mieszkańców powiatu, 
w tym Miasta i Gminy Serock, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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