RADA POWIATU
PABIANICKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVII/278/17
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania
publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego
zagrożenia – zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych
dla Gminy Lutomiersk”
Na podstawie art. 7a w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935 ), art. 128,
art. 216 ust. 2 pkt 5 i 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089),
art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 198, poz. 1609, poz. 1985, z 2017r. poz. 730, poz. 949) oraz art. 400a ust. 1 pkt 42, art. 403
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017r. poz. 519, poz. 785,
poz. 898, poz. 1089 ) Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Lutomiersk w formie dotacji celowej do kwoty
6 960 zł (słownie sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) jednak nie więcej niż 80%
kosztów realizowanego zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom
w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach
komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk ”.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy dotacji z Gminą
Lutomiersk dotyczącej, udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania określonego w § 1
ust.1 niniejszej uchwały. Szczegółowe warunki, zasady i terminy udzielenia pomocy, zostaną
określone w umowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego.
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