
UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice 

 
Na podstawie art. 7a  i art. 12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Powiatu  
w Gryfinie uchwala, co następuje: 
 

§ 1.  Udziela się z budżetu Powiatu Gryfińskiego pomocy finansowej Gminie Mieszkowice,  
w formie dotacji celowej w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Promocja i organizacja wydarzeń kulturalnych 
oraz utrzymanie miejsc pamięci w Rejonie Pamięci Narodowej”. 

§ 2.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczenia środków zostaną określone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
Gryfińskim a Gminą Mieszkowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady  
 

 
                                                                                                    Roman Michalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Burmistrz Mieszkowic wystąpił do Zarządu Powiatu w Gryfinie z wnioskiem  
o dofinansowanie promocji i organizacji wydarzeń kulturalnych oraz utrzymanie Rejonu Pamięci 
Narodowej. Rejon Pamięci Narodowej tworzą m.in. położone na terenie Gminy Mieszkowice 
miejscowości: Czelin, Gozdowice i Stare Łysogórki. Tereny te kojarzą się z heroicznymi 
wydarzeniami z 1945 roku, o których przypominają pomniki, muzea oraz cmentarz wojskowy. 
Gmina Mieszkowice dba o te miejsca, a także organizuje wiele wydarzeń upamiętniających m.in. 
wkopanie słupa granicznego oraz forsowanie Odry.  

Zgodnie z treścią art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym 
jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc 
rzeczowa.  

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień 


