
UCHWAŁA NR XV/121/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie zadań bieżących 
związanych z profilaktyką 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.). 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubuskiemu w wysokości 
2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką 
w tym: 

- 500 zł (słownie: pięćset złotych) dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków 
Psychoaktywnych – XIX; 

- 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu Nr 1, 

§ 2. Środki finansowe na pomoc finansową, o której mowa w §1, będą pochodziły z zaplanowanej dotacji 
celowej z budżetu Gminy Bytom Odrzański na rok 2021. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie

Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła decyzje o dofinansowaniu zadań
bieżących związanych z profilaktyką prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.

Wobec powyższego niezbędne jest podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy Województwu Lubuskiemu.
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