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UCHWAŁA Nr ............../ 2017  

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ........................  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki 

Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy 

Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej. 

 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym      

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) 

Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr XXVIII - 296/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie 

Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki 

prorodzinnej, zmienia się § 1 ust. 2  nadając mu brzmienie: 

 „2. Wartość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 wyniesie 39 237  zł (słownie: 

trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych zero groszy).” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Wnioskiem z dnia 12.10.2017 r. Burmistrz Radzymina zwrócił się z prośbą 

o przyznanie dodatkowego dofinansowania w wysokości 10 000 zł w ramach Programu 

Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. Uchwałą Nr XXVIII - 296/2017 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. Gmina Radzymin otrzymała dofinansowanie 

w formie dotacji celowej w wysokości 30 000 zł na realizację zadań w ramach Programu 

w roku 2017. 

 Prośba o zwiększenie dotacji wynika ze wzrostu zainteresowania Powiatową Kartą 

Rodziny wśród mieszkańców Gminy Radzymin, o czym świadczy wykorzystanie 17 193, 30 

zł z przyznanej dotacji na dzień 30.06.2017 r. na realizację zadań wynikających z Umowy 

Nr 032.129.2017 z dnia 24.03.2017 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Gminy Radzymin w ramach programu TAKrodzina.pl. 

 W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przyznanie Gminie Radzymin 

pomocy finansowej w wysokości 9 237 zł, jako kwoty możliwej dotacji pozostającej do 

dyspozycji w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2017, z przeznaczeniem na udzielanie 

pomocy finansowej Gminom w celu realizacji programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie 

Wołomińskim TAKrodzina.pl  

 Po przyjęciu Uchwały przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu Wołomińskiego zawrze 

stosowny aneks do wymienionej Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


