
UCHWAŁA  Nr  99 /2008
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

    z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  Gminy Piła 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591,  z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,  poz.
558,    Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80,             poz.  
717,  Nr 162,      poz. 1568;  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. 
Nr 172,  poz.1441, Nr 175,  poz.  1457;  z 2006 r.  Nr 17 poz.  128, Nr 181, poz.  1337; 
z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust 2 pkt  5 i art. 175 ust 1 i 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.   o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 
2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 
1218, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 115, poz. 791,  Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, Nr 
140, poz. 984) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

             § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Gminie Piła pomocy finansowej w formie 
dotacji do kwoty 3.413,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu
postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do
zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo
zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób.

§  2. Podstawą  przekazania  środków  finansowych  będzie  umowa  określająca 
przeznaczenie  i  zasady  rozliczenia  środków oraz  udzielanie  porad  i  motywowanie  do 

leczenia osób, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do podpisania w imieniu 
Gminy i Miasta Jastrowie umowy, o której mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr     /2008 
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 22 kwietnia 2008r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz  Gminy Piła

           
           Projekt niniejszej uchwały wynika stąd,  że Gmina i Miasta Jastrowie  nie realizuje 

samodzielnie  zadań  wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości 

i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  z  zakresu   postępowania  z  osobami   nietrzeźwymi, 

które  swoim zachowaniem dają  powód do zgorszenia,  znajdują się w okolicznościach 

zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób.

Zadania to realizuje Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Pile przyjmując osoby z terenu gminy i miasta Jastrowie.

Pismem z dnia 16.03.2008 r. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w  Pile  wystąpił  o  udzielenie  pomocy  finansowej  na  realizację 

przedmiotowego zadania przedkładając kalkulację kosztów.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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