
 
UCHWAŁA  Nr  379/2014 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

    z dnia 24 kwietnia 2014r. 
 
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 
(Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 216 ust. 2 pkt  5 i art. 220 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 
poz. 1646) 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:   
 
§1. WyraŜa się zgodę na udzielenie Gminie Piła pomocy finansowej w formie dotacji 

do kwoty 17.052,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu postępowania  
z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują  
się w okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu albo zagraŜają zdrowiu lub Ŝyciu 
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. UpowaŜnia 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 Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do Uchwały Nr 379/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na rzecz  Gminy Piła 
 
             

            W związku z tym, iŜ Gmina i Miasto Jastrowie z przyczyn organizacyjno-finansowych  
nie realizuje samodzielnie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie  postępowania z osobami  nietrzeźwymi, które 
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach 
zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu albo zagraŜają zdrowiu lub Ŝyciu innych osób,  
zachodzi konieczność współpracy w tym zakresie z Gminą Piła. 

Gmina Piła zadania powyŜsze realizuje przy pomocy Ośrodka Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile przyjmując takŜe m.in. osoby z terenu 
gminy i miasta Jastrowie. 

Pismem z dnia 13 marca 2014r. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Pile wystąpił z prośbą do Gminy i Miasta Jastrowie o podjęcie stosownej 
uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania. 
Kalkulacja kosztów gotowości dyŜurowej Działu Opieki na 2014r kształtuje się na poziomie   
17.052zł. Stawka dzienna gotowości dyŜurowej obliczana wskaźnikiem biorąc pod uwagę 
ilość osób przyjętych w roku 2013r., tj. 98 osób oraz wysokości opłaty dziennego pobytu,  
tj. 300,00zł. wg kalkulacji OPiRPA wynosi 46,72zł.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 
 

 

 


