UCHWAŁA NR 106/VIII/8/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu
Na podstawie art. 10 ust 2, art. 18 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 tekst jednolity ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i
art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
Rada Miejska Konstancin Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna pomocy finansowej Województwu
Mazowieckiemu z przeznaczeniem na działania edukacyjno - przyrodnicze realizowane na terenie
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2019 roku przez Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych -Chojnowski Park Krajobrazowy.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1. zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
- dział 900, rozdział 90095, § 2710, zadanie 2000149.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna
a Województwem Mazowieckim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej KonstancinJeziorna
Agata Wilczek
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 106/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jednostki
samorządu terytorialnego mogą wzajemnie sobie udzielać pomocy. Przepis art. 216 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż wydatki budżetowe jednostek
samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych
przepisach, w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego, w drodze odrębnej uchwały. Art. 220 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że podstawą do
przekazania środków na realizację pomocy jest umowa określająca jej przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków. W związku z powyższym w celu udzielenia pomocy finansowej na działania
edukacyjno - przyrodnicze przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park
Krajobrazowy niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały oraz zawarcie stosownej umowy. Pomoc
finansowa w wysokości 7.000 zł zostanie przeznaczona na nagrody w konkursach edukacyjnych i
akcje społeczne w ramach pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody dla
przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy.
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