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Projekt 

 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVVII.       .2020 

RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu 

Na podstawie art. 10 w związku z art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia – 

Rada Miejska w Strumieniu 

uchwala: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Strumień pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu 

z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą 

w Rodzinie. 

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 

na 2020 r. w wysokości 16 668,00 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenia oraz rozliczenia, określone 

zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Strumień a Powiatem Cieszyńskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Czesław Greń 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu. 

 W związku z brakiem własnego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

uzgodniono współfinansowanie ośrodka powiatowego, który zapewni tę formę wsparcia dla mieszkańców 

gminy Strumień zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powiat Cieszyński planuje 

dotację w wysokości 450 000,00 zł dla podmiotu realizującego zadanie publiczne, w tym pomoc finansową 

z gminy Strumień w wysokości 16 668,00 zł. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1390 z późn. zm.) wyżej wymienione 

zadanie zostało przypisane do realizacji zarówno po stronie gmin jak i powiatu. 


