
Projekt 
 
z dnia .......... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej 

Na podstawie art. 10 w związku z art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 305 ze zm.) – po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Komisję Gospodarki i Mienia 
Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice 
 uchwala  

§ 1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 12.142,00 zł. w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Pawłowice na rok 2022 dla Miasta Bielsko- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej w 2022 roku. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Pawłowice udzielającą pomocy finansowej, a Miastem Bielsko – 
Biała. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2021r., poz. 305 ze zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej 

lub pomoc rzeczowa. Z uwagi na fakt,  że na terenie Gminy Pawłowice nie funkcjonuje Ośrodek 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym,  gmina przekazuje dotację celową na działalność takiego 

ośrodka w Bielsku -Białej, gdyż mieszkańcy naszej gminy także korzystają z tej placówki.  
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