UCHWAŁA NR XIII-143/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 30 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki
prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta
Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 511) 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 2019 poz. 869, z późn. zm.)
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr IV - 35/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim
TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej,
zmienia się § 1 ust. 2 nadając mu brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 wyniesie 54 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy).”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
/-/ Robert Perkowski

UZASADNIENIE
Wnioskiem Nr WS.1610.2.71.2019 z dnia 01. 10. 2019 r. Burmistrz Miasta Zielonka
zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowego dofinansowania w wysokości
14 500 zł w ramach Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. Zgodnie z Uchwałą
Nr IV-35/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Miasto Zielonka
otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 40 000 zł na realizację zadań
w ramach Programu w roku 2019.
Prośba o zwiększenie dotacji wynika z analizy finansowej udzielonych zniżek na opłaty
w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Miasta Zielonka.
Proponuje się przekazanie Miastu Zielonka dodatkowych 14 000 zł dotacji na realizację
wyżej wymienionego zadania w 2019 roku.
Po przyjęciu Uchwały przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu Wołomińskiego zawrze
stosowny aneks do wymienionej Umowy.
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