
           UCHWAŁA NR XIII/89/2019 

          RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

    z dnia 29 października 2019 roku 

 

w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą 

„Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków” 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309) oraz art. 216  

ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Gmina Sieraków udziela pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w roku 2019 

na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci  

z terenu Gminy Sieraków”. 

 

§2. Pomoc finansowa o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji docelowej ze 

środków budżetu Gminy na 2019 r. w wysokości 1.706,64 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 

sześć złotych 64/100). 

 

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sieraków,  

a Powiatem Międzychodzkim. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

          Przewodniczący 

           Rady Miejskiej 

 

         Przemysław Góźdź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą 

„Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków” 

 

 

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie - placówce, dla 

której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Międzychodzie - realizowane jest 

zadanie pn. ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka". Ze względu na bardzo dobrze 

rozwiniętą bazę m.in. pracownię integracji sensorycznej oraz dostępność terapeutów „Wczesne 

Wspomaganie Rozwoju Dziecka" na wniosek rodzica realizowane będzie 

w w/w Ośrodku. Zadanie to realizowane  będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Powiatem Międzychodzkim a Gminą Sieraków. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie w/w uchwały. 

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej. 

 

         Burmistrz Gminy 

 

          Witold Maciołek 


