
UCHWALA Nr 228/XXII/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego 
w 2016 roku 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D2.U. Nr z 2013 r. poz. 885 z p6h .  zm.), Rada 
Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

1. Udziela siq w 2016r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkdw bieiqcych z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwiqzanych z upowszechnianiem pamiqci 
majora Konstantego Radziwiila, zasiuionego dla historii regionu z kt6rego pochodzii 
w wysokoici 5.000 zl (slownie: pie6 tysiqcy ziotych). 

2. Warunki okreSlajqce przeznaczenie i zasady rozliczenia irodkbw zostanq okreSlone 
w zawartej urnowie. 
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~r6dlem pokrycia wydatku bqdzie podatek od nieruchomoici. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu. 



Objainienie do 
UCHWALY Nr 228/XXII/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 
z dnia 27 czerwca 2016 r. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) gminy, zwiqzki miedzygminne oraz stowarzyszenia jednostek 
samorqdu terytorialnego mogq sobie wzajemnie bqdi innym jednostkom samorzqdu 
terytorialnego udziela6 pomocy, w tym pomocy finansowej i zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 
W/W ustawy do wylqcznej wlaiciwoici rady gminy nalezy stanowienie w innych sprawach 
zastrzeionych 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 2013 r. 
poz. 885 z p d h .  zm.) wydatki budzetu jednostki samorqdu terytorialnego sq przenaczone 
na realizacje zadaii okreilonych w odrebnych przepisach m. in. na pomoc rzeczowq lub 
finansowq dla innych jednostek samorqdu terytorialnego, okreilonq odrqbnq uchwalq przez 
organ stanowiqcy jednostek samorqdu terytorialnego. Z budzetu jednostki samorzqdu 
terytorialnego moie by6 udzielona innym jednostkom samorzqdu terytorialnego pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawq udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkdw 
bieiqcych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwipanych 
z upowszechnianiem pamieci majora Konstantego RadziwiUa, zasiuzonego dla historii 
regionu z ktdrego pochodzil tj. Powiatu Legionowskiego, bedzie podpisana umowa, 
okreilajqca szczegdlowe zasady udzielenia pomocy finansowej oraz rozliczenie otrzymanych 
Srodkdw. 


