Projekt
z dnia 15 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
.
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej
Na
podstawie
art. 10 ust. 2 i art.18
ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z art. 10b ust
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. z 2016 r., poz. 2046; z 2017 r. poz. 777, poz. 935, poz. 1428) uchwala się co
następuje:
§ 1. Udziela się Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej w kwocie 7 996,50 zł /słownie:
siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć zł i pięćdziesiąt gr/ z przeznaczeniem na
dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 r.
§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w §1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu
Gminy Zabłudów na rok 2018.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Zabłudowa do zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego
określającej przeznaczenie oraz szczegółowe warunki udzielania i zasady rozliczania dotacji celowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
3 listopada 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie wpłynęła prośba o zabezpieczenie
w budżecie Gminy Zabłudów środków finansowych w kwocie 7 996,50 zł na pomoc finansową
Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej
Woli i Mieście Białystok w 2018 r. W warsztatach uczestniczy 9 mieszkańców Gminy Zabłudów.
Dotacja w kwocie 7 996,50 zł stanowić będzie 5% kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów.
Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu powiatowego, lub innych źródeł. Zgodnie z
postanowieniami art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację
zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową
dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona
pomoc finansowa innym jednostkom w formie dotacji. Podstawą udzielenia w/w pomocy jest
podpisanie umowy.
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