
UCHWAŁA XIII/110/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację 
zadania – utworzenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; Dz. U. z 2015 r. poz. 1890), art. 47 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 513; Dz.U. z 2015 r., poz. 789; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1293; Dz.U. z 2015 
r., poz. 1685; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220  ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885; Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 
r., poz.1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 911; Dz. U. z 2014 r., poz.1146; Dz. U. z 
2014 r., poz. 1626; Dz. U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1045; Dz. U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz. U. z 2015 r., poz. 
1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz. U. z 2015 r. poz. 1269; Dz. U. z 2015 r. poz. 1358; Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1513; Dz. U. z 2015 r. poz. 1830; Dz. U. z 2015 r. poz. 1854, Dz. U. z 2015 r. poz. 1890; Dz. U. z 
2015 r., poz. 2150) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Olszanka pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z 
przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w 
rodzinie.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2016 rok w wysokości 2 206,00 zł.

§ 3. Szczegółowe zasady  przekazywania i rozliczania dotacji, terminy oraz zakres realizowanego 
przez  Powiat Brzeski zadania, określone zostaną w stosownej umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Olszanka a Powiatem Brzeskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Starosta Powiatu Brzeskiego zwrócił się do Gminy Olszanka z prośbą o pomoc finansową na
dofinansowanie kosztów związanych z utworzeniem mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w
rodzinie – mieszkańców powiatu brzeskiego.
Mieszkanie chronione powstanie w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul.
Wyszyńskiego 23. Całość prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów
określonych przepisami wynosić będzie według kosztorysu wstępnego 23 123,00 zł a koszt
wyposażenia mieszkania w niezbędne urządzenia to kwota około 17 000,00 zł.
Udział Gminy Olszanka w tym zadaniu stanowi kwotę 2 206,00 zł.
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