
Uchwała Nr  XXII/174/16
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 
5  ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z   2013r., 
poz.885  ze  zm. ), Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1.  Udziela się pomocy finansowej gminie Piła w wysokości  34 276,00 zł
(słownie:  trzydzieści  cztery  tysiące  dwieście  siedemdziesiąt  sześć  złotych) 
z  przeznaczeniem  na  zakup  usług  w  Ośrodku  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  w  Pile  w  zakresie  działań  profilaktycznych  dla 
przebywających w nim osób nietrzeźwych z terenu gminy Trzcianka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



Uzasadnienie  

do  uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej gminie Piła

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 
gminy,  związki  międzygminne  oraz  stowarzyszenia  jednostek  samorządu 
terytorialnego  mogą  sobie  wzajemnie,  bądź  innym  jednostkom  samorządu 
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Ośrodek  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Pile, 
realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przyjmuje osoby nietrzeźwe z terenu 
gminy Trzcianka, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu 
publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich  życiu, albo zagrażają 
życiu lub zdrowiu innych osób.

Zgodnie  z  pismem  Ośrodka  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  w  Pile  z   8  marca  2016r.  podstawę  naliczenia  kwoty  pomocy 
finansowej  gminie  Piła  stanowi  gotowość  dyżurowa  Działu  Opieki  nad  Osobami 
Nietrzeźwymi,  która  dla  mieszkańców  gminy  Trzcianka  wynosi  34  276,00  zł,  tj. 
93,91 zł /dzień  i jest mniejsza od planowanej o 7.724,00zł.
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