
UCHWAŁA NR X/66/2015 

RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 9 września 2015 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 marca 2015 w 

sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – 

Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu  

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 220, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)  

 

Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. 1.Dokonuje się zmiany § 1 uchwały nr VI/50/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 marca 

2015 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu, 

który otrzymuje brzmienie:   

„§ 1. Udziela się pomocy finansowej  Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu w formie 

dotacji celowej w kwocie 2.710,40 zł (słownie: dwatysiącesiedemsetdziesięćzłotych 40/100)  

na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu.” 

2. Pozostałe zapisy uchwały nr VI/50/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 marca 2015 w 

sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – 

Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu pozostają bez 

zmian. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



Uzasadnienie do 

uchwały nr X/66/2015 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 9 września 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 marca 2015 w 

sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – 

Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu  

 

Starosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego pismem z dnia 31.07.2015 r.  poinformował 

Wójta Gminy Drawsko o zwiększeniu wysokości środków finansowych z  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego w 2015 r.   

 

Warunkiem przekazania dodatkowych środków jest ich dofinansowanie w wysokości 10% (tj. 

200,00 zł), z czego powiat pokryje 6% (tj. 120,00zł).   W związku z tym Starosta zwrócił się do 

Wójta z wnioskiem o współfinansowanie dodatkowych kosztów utrzymania 3 mieszkańców 

naszej gminy w WTZ w Wieleniu w wysokości 4% tj. 80,00 zł  

W roku 2015 Rada Gminy  podjęła uchwałę o dofinansowaniu WTZ w wysokości 2.630,40 zł, 

po podwyższeniu tej kwoty o wnioskowane 80,00 zł udział gminy będzie wynosił 2.710,40 zł.  

 

 

 


