
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej
innym jednostkom samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miasta 
Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019 zostanie udzielona pomoc 
finansowa:
1) Powiatowi Kołobrzeskiemu do kwoty 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt 

tysięcy zł) w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic 
Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. Jedności 
Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową w Kołobrzegu - etap I”. Dotacja 
klasyfikowana będzie w wydatkach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w dziale 600, 
rozdziale 60014, paragraf 6300;

2) Powiatowi Kołobrzeskiemu w kwocie 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset zł) 
w formie dotacji celowej przeznaczonej na udział w kosztach wyłapywania i odstrzału 
dzików i lisów na terenie miasta, która klasyfikowana będzie w budżecie Gminy Miasto 
Kołobrzeg w dziale 754, rozdziale 75495, paragraf 2710.
§ 2. Terminy przekazania i zasady rozliczenia pomocy, o której mowa w § 1 określą 

odrębne umowy. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Kwoty ujęte zostały w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok
2019 przedłożonego na sesję w dniu 11 stycznia 2019. Udzielenie pomocy finansowej
innej jednostce samorządu terytorialnego wymaga jednak podjęcia odrębnej uchwały.
W literaturze i orzecznictwie przewija się pogląd, iż uchwała o pomocy finansowej
udzielanej innej jednostce samorządu terytorialnego powinna poprzedzać ujęcie kwot na
ten cel w uchwale budżetowej.

Zadanie ujęte w § 1 pkt 1 wynika z konieczności zmodernizowania ważnego,
a zdekapitalizowanego odcinka drogi, będącego przedłużeniem arterii łączącej
Kołobrzeg z miejscowością Grzybowo, wcześniej już zmodyfikowanej. Liczymy, że
wsparcie budżetu Powiatu przyspieszy również wykonywanie prac remontowych na
innych ulicach powiatowych w obrębie miasta.

Bytowanie dzików i lisów w wielu zamieszkałych rejonach miasta wymaga podjęcia
działań zapobiegawczych, a problem dotyczy nie tylko terenów miejskich. Dziki i lisy
migrują w jego granice, tutaj żerują i powodują powstawanie licznych szkód.
Przewidujemy, iż wspólne działania z Powiatem (zadanie ujęte § 1 pkt 2 ) w ograniczą
skalę zniszczeń i poprawią bezpieczeństwo osób.
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