
UCHWAŁA NR 675/LXIV/2023 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2023 roku 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) 
oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. 
poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się w 2023r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego 
z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego w wysokości 22.665,74 zł (słownie: dwadzieścia dwa 
tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 74/100). 

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 675/LXIV/2023 
Rady Miejskiej w Serock 

z dnia 1 marca 2023r. 

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Legionowskiemu dotyczy dofinansowania prowadzenia przez Powiat 
Legionowski przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 
Specjalnych w Legionowie. Miasto i Gmina Serock planuje przekazać Powiatowi pomoc finansową 
w wysokości różnicy między rzeczywistymi kosztami prowadzenia przedszkola, a wysokością części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Legionowski na prowadzenie przedszkola specjalnego. 
Pomoc finansowa jest wyliczona proporcjonalnie do liczby dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego 
w danym roku budżetowym, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock. W związku z powyższym 
wynika konieczność zabezpieczenia kwoty w budżecie gminy w wysokości 22.665,74 zł (słownie: dwadzieścia 
dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 74/100). 

Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy może zostać udzielona pomoc finansowa 
innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej. Decyzję o udzieleniu 
pomocy innej jednostce samorządu terytorialnego podejmuje organ stanowiący w drodze uchwały, zgodnie 
z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. 
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