
UCHWAŁA NR XXVI/326/2020 
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec   na działania 
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób  z problemem 

alkoholowym  z terenu  Miasta Czeladź w 2020 roku. 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.). 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr  XVIII/224/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką                                    
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym  z terenu  Miasta 
Czeladź w 2020 roku zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Udziela się z budżetu Miasta Czeladź  pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz  Gminy 
Sosnowiec w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Czeladzi 

 
 

Dominik Penar 
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Uzasadnienie

W związku z zapewnieniem realizacji działań wynikających z profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych Miasto Czeladź zwiększa środki przeznaczone na pomoc finansową Gminie Sosnowiec, która
w ramach zawartej umowy zapewni pomoc medyczno - terapeutyczną osobom zagrożonym problemem
alkoholowym z terenu naszego Miasta („Art. 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
„1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego. 2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy,
w tym pomocy finansowej.”

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków finansowych
określone zostaną w przedmiotowej umowie zawartej między Miastem Czeladź a Gminą Sosnowiec.
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