Uchwała Nr XXIII/142/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 216 ust. 2
pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Powiat Sztumski udziela Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w wysokości
12 800 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset zł.) z przeznaczeniem na
realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo
zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok
2012 i stanowić będzie wkład własny pieniężny realizacji projektu, o którym mowa
w ust. 1.
3. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy będzie umowa określająca
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego jest realizacją zapisów Uchwały
Nr XV/93/2011 z dnia 26 października 2011 r.
Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, powiaty,
związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Art. 12 ust. 11
cytowanej ustawy stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie
uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady powiatu.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, iż 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. Pomoc finansowa udzielana jest w formie dotacji
celowej na podstawie umowy.
Dotacja przekazana Województwu Pomorskiemu zostanie przeznaczona na dofinansowanie
zakupu doposażenia w postaci pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego
w szkołach zawodowych z terenu Powiatu Sztumskiego, biorących udział w projekcie,
o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej zaplanowane są w budżecie Powiatu
Sztumskiego na rok 2012 w rozdziale 853 § 2710 i stanowią wkład własny Powiatu
Sztumskiego do projektu.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2011r. do 31.08.2014r. Całkowita kwota
dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych z terenu Powiatu
Sztumskiego w ramach projektu wynosi 115 875 zł, w tym wkład własny powiatu 38 585 zł.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

