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UCHWAŁA NR 549/XLVIII/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie uchylenia uchwały 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 2022 r. poz. 559 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. Uchyla się uchwałę 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. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Serocku 

 

 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 549/XLVIII/2022 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Konieczność uchylenia uchwały 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, wynika ze 

zmiany podmiotu wydającego publikację „Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock” 

autorstwa regionalistów Mirosława Pakuły i Krzysztofa Klimaszewskiego. Publikacja zostanie wydana przez 

Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza”, która otrzymała dofinansowanie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Literatura. Lokalna Organizacja Turystyczna, po 

otrzymaniu dofinansowania z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciła się z prośbą o wsparcie 

finansowe z budżetu Miasta i Gminy Serock w kwocie 4000 zł. Wobec powyższego zachodzi konieczność 

zmiany formy dofinansowania zadania, które będzie realizowane w ramach małego grantu w trybie art. 19a 

ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.  


