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UCHWAŁA NR XXXII/     /2021 

RADY GMINY CISEK 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją  
zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz.1372), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 i 1535) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi  Kędzierzyńsko-Kozielskiemu do  kwoty 42 000,00 zł (słownie: 
czterdzieści dwa tysięce złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 1 września 2021 r.  do 
31 grudnia 2021 r. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
zabezpieczonych w budżecie gminy Cisek na rok 2021. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną 
w umowie o dotację zawartej pomiędzy Gminą Cisek a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Nr XXXII/    /2021  RADY GMINY z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu. 

Podjęcie uchwały jest konieczne , aby móc zawrzeć z Powiatem Umowę o udzielene dotacji celowej      
i przekazać środki finansowe, zgodnie z zawartą umową - porozumieniem o współpracy i współfinansowaniu  
zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności 
publicznej. 

Środki na ten cel są już zabezpieczone w budżecie gminy i nie ma konieczności dokonywania zmian w tym 
zakresie.
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