Projekt

UCHWAŁA Nr ............../ 2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ........................ 2019 r.
w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie
Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki
prorodzinnej
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Powiat Wołomiński udziela w roku 2019 Miastu Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji
celowej, w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl
z przeznaczeniem na zadania Miasta Ząbki dotyczące polityki prorodzinnej.
2. Wartość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 wyniesie 68 000, 00 zł (słownie:
sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy).
§2
Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej i jej cele oraz zasady rozliczania środków
określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Wołomińskim a Miastem Ząbki.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W ramach realizacji programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl Miasto Ząbki
planuje w 2019 r. ponoszenie kosztów ulg i zniżek dla posiadaczy Kart w zakresie ulg
w opłatach za:
- pobyt dziecka w publicznych przedszkolach,
- posiłki w formie obiadów w placówkach oświatowych,
- zajęcia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury.
Zakres ulg i zniżek nie uległ zmianie w stosunku do roku 2018.
Miasto Ząbki wnioskuje o przyznanie na 2019 r. dotacji w wysokości 80 000 zł. Na
dzień 31.12.2018 r. Miasto wykorzystało 59 612,37 zł, co stanowi 74,51% wnioskowanej
kwoty dotacji.
Mając na uwadze powyższe, proponuje się przekazać Miastu Ząbki 68 000 zł do
wykorzystania w ramach programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl w jednej transzy.

