
          Projekt 

 

Uchwała Nr …….2018 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia ……… 2018r.   

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. Dz.U. 2018 poz.1000) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 

oraz art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy 

Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się udzielić w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu              

w formie dotacji celowej przez Gminę ze środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w 

Gminie Nadarzyn.  

2.Na wykonanie zadania określonego w ust. 1 przeznacza się kwotę 117 580,00 zł  (słownie 

złotych: sto siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt) w tym:  

a) kwotę 115.000,00 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy) z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów wynagrodzenia i nagród uznaniowych wraz z pochodnymi za rok 2018, 

b) kwotę 2 580,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt) z przeznaczeniem 

na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej w szczególności serwisu 

urządzeń infrastruktury sieciowej. 

 

§ 2. Postanawia się udzielić w 2018 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 

formie nieodpłatnego użyczenia dwóch pomieszczeń biurowych. 

 

§ 3. Upoważnia się Wójta do zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej                 

i rzeczowej, o której mowa w § 1 i  § 2. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały: 

 

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może być 

udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji 

celowej lub pomoc rzeczowa. Gmina Nadarzyn planuje udzielić w 2018 roku pomocy 

finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w formie dotacji celowej na pokrycie 

kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w 

Gminie Nadarzyn. 


