
      UCHWAŁA   Nr 46/XIII/2015  

    

      RADY   GMINY  ZAŁUSKI 

 

                                                   z dnia 3 czerwca 2015 roku.  

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych II Liceum 

Ogólnokształcącego w Płońsku, zamieszkujących na terenie Gminy Załuski. 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
póżn.zm.) Rada Gminy Załuski  u c h w a l a, co następuje: 

 

 

      §  1 

 

 Udzielić pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w kwocie 1.200 zł ( słownie złotych: 

jeden tysiąc dwieście złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla 

młodzieży z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku, zamieszkujących 

na terenie Gminy Załuski. 

      §  2 

 

Szczegółowe warunki pomocy o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy 

Wójtem Gminy Załuski i Starostą Powiatowym w Płońsku. 

 

 

      §  3 

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Załuski. 

 

 

      §  4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        

       Przewodniczący Rady Gminy Załuski 

 

        Edward Aleksandrowski      
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 46/XIII/2015 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 3 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych II Liceum 

Ogólnokształcącego w Płońsku, zamieszkujących na terenie Gminy Załuski. 

 

 

 Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn.zm.) jednostki samorządu 

terytorialnego mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy, w tym pomocy 

finansowej oraz zgodnie z art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 

ze zmianami) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

odrębną uchwałą.  

Mając na względzie dobro mieszkańców wnosi się o udzielenie pomocy 

finansowej dla Powiatu Płońskiego w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie obozu szkoleniowego organizowanego na terenie Jednostki 

Wojskowej w Szczecinie, dla młodzieży z klas mundurowych II Liceum 

Ogólnokształcącego w Płońsku, zamieszkujących na terenie Gminy Załuski.  

 
      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Edward Aleksandrowski 

 

 

 

 

 

 


