
 
 

Uchwała Nr XIV / 103  / 2012 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia  27 czerwca 2012r. 

 
 
         w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2012r. 
 
 
          Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.216 
ust.2 pkt.5 i 220 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala  się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu  w 
wysokości 13.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup  2 busów przystosowanych 
do przewozu osób niepełnosprawnych. 
 

2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Wielichowo na rok 2012. 
 

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i 
zasady rozliczenia określone zostaną w umowie między Powiatem Grodziskim, 
a Gminą Wielichowo. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
                                                                                           / Stanisław Marciniak / 

 
 
 
 

 



 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały  Nr XIV/103/2012   

Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 27  czerwca 2012r. 

 
 
 Starosta Grodziski zwrócił  się z prośbą o solidarne i proporcjonalne do liczby 
mieszkańców danej gminy, współfinansowanie zakupu 2 busów przystosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych . 
Gminy powiatu grodziskiego zobowiązały się  do pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej obliczając koszt dotacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
Z terenu gminy Wielichowo codzienne korzysta z zajęć na warsztatach terapii 
zajęciowej 8 uczestników. Transport na te zajęcia odbywa się przede wszystkim 
busami przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych., które  są 
wyeksploatowane i w słabym stanie technicznym, naprawa wymaga znacznych 
nakładów finansowych, dlatego zakup nowych busów jest uzasadniony.        
Rada Gminy na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym może udzielić pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu, jeżeli uzna, że 
wykonanie tego zadania uzasadnione jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom Gminy Wielichowo. 
Ponieważ w opisanym przypadku sytuacja taka ma miejsce, podjęcie uchwały 
udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu jest uzasadnione.  

 
 
 
 
 
 

 


