
Projekt 
 
z dnia  12 lutego 2021 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów pomocy finansowej Miastu Chełm 
na poczet częściowego pokrycia kosztów związanych z przyjmowaniem osób nietrzeźwych 
– mieszkańców Miasta Hrubieszowa. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2021 r. w wysokości 5.000 zł. 

§ 3. Warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie 
zawartej pomiędzy Miastem Chełm a Gminą Miejską Hrubieszów. 

§ 4. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta Hrubieszowa. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) organy samorządu
terytorialnego w miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców i organy powiatu mogą organizować
i prowadzić izby wytrzeźwień.

Gmina Miejska Hrubieszów nie prowadzi na swoim terenie Izby Wytrzeźwień i nie ma obowiązku jej
organizować.

W nawiązaniu do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 719 z późn. zm.) gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz prowadzenie działań związanych
z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie do Ośrodka Pomocy Osobom
Uzależnionym w Chełmie osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów wymaga zawarcia umowy
z Miastem Chełm.

Zawarcie umowy związane jest z partycypowaniem w kosztach Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym, tj.
placówki, do której będą doprowadzane osoby z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów będące w stanie
nietrzeźwości, znajdujące się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu i życiu lub zdrowiu i życiu innych
osób.

W związku z powyższym celowe jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Chełm na poczet częściowego pokrycia kosztów związanych z przyjmowaniem osób nietrzeźwych –
mieszkańców Miasta Hrubieszowa w 2021 roku.
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Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): Agnieszka Wróblewska
Z-ca Naczelnika Wydziału
Organizacyjno-
Administracyjnego

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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