Projekt
z dnia 3 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kcynia
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 poz. 994, z późn zm.), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Bydgoszczy pomocy finansowej Gminie Kcynia z przeznaczeniem na
dofinansowanie odbudowy dachu budynku komunalnego na terenie Gminy Kcynia, przy ul. Wyrzyskiej 10a
w Kcyni, uszkodzonego w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu na 2018 r., w wysokości 33 638 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem zł.).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Kcynia. Do zawarcia umowy upoważnia
się Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński
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Uzasadnienie
1.Przedmiot regulacji:
Przedmiotem uchwały jest udzielenie w geście solidarności pomocy finansowej z budżetu Miasta
Bydgoszczy na 2018 rok, w formie dotacji celowej Gminie Kcynia w wysokości 33 638 zł (słownie:
trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem zł) będącej członkiem Stowarzyszenia Metropolia
Bydgoszcz, która poniosła straty w wyniku nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.
2.Omówienie podstawy prawnej:
Udzielanie pomocy innej jednostce samorządu terytorialnego jest zgodne z art. 10 ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994, z późn. zm.), „Gminy, związki międzygminne oraz
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.” Odzwierciedleniem tego przepisu ustrojowego są
przepisy prawa materialnego – ustawy o finansach publicznych, która w art. 216 ust. 2 pkt. 5 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.) stanowi, iż wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na
realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, a art. 220 tejże ustawy w ust. 1 określa, że: „Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej
lub pomoc rzeczowa”, przy czym zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu: „Podstawą udzielenia pomocy,
o której mowa w ust. 1, jest umowa.”
Wysokość dofinansowania musi być określona uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego – Rady Miasta Bydgoszczy.
3.Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Udzielenie przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej innym jednostkom samorządowym nie podlega
konsultacjom.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
Wnioskowana na 2018 rok kwota dotacji odpowiada środkom, które w dniu 15 grudnia 2017 r. Gmina
Kcynia zwróciła na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy tytułem niewykorzystania do końca 2017 r. dotacji
celowej zgodnie z umową Nr WZK-II.031.7.2017 zawartą w dniu 21 września 2017 r. W ramach kwoty
33 638 zł Gmina Kcynia przewidywała sfinansowanie odbudowy dachu budynku komunalnego przy ul.
Wyrzyskiej 10a w Kcyni. Postępowanie o udzielenie zamówienia na to zadanie zostało unieważnione ponieważ
do dnia 29 listopada 2017 r. nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkową przeszkodą stał się termin realizacji
zadania, ponieważ rozpoczęcie prac murarsko-dekarskich w okresie zimowym stało się niemożliwe. Opisane
okoliczności spowodowały niewykorzystanie dotacji przyznanej na 2017 r. i zwrot kwoty 33 638 zł do budżetu
Miasta Bydgoszczy. Dach powyższego budynku wymaga odbudowy.
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Kcynia na odbudowę uszkodzonego dachu budynku komunalnego na
terenie Gminy Kcynia pozwoli na częściowe złagodzenie skutków oraz poniesionych strat w wyniku nawałnicy
w 2017 r.
5.Ocena finansowych skutków regulacji:
Środki na wsparcie finansowe zaplanowano w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2018 r. w dziale 700,
rozdziale 70078 w § 6300 (kod BZ III.3.1.17) „wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących
członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”. Przyjęcie niniejszej uchwały będzie podstawą do zawarcia
umowy z Gminą Kcynia.
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