
-projekt uchwały- 

 

Uchwała Nr ........................... 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia .................... 2014 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 

Na postawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z 

późn. zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) Rada 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się udzielić Powiatowi Piotrkowskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie działań mających na celu wspomaganie 

procesu wychodzenia z uzależnienia. Zadanie to jest realizowane przez Poradnię  

dla Osób z Problemami Alkoholowymi Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Piotrkowie Trybunalskim w 2014 roku, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

na 2014 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy z Powiatem 

Piotrkowskim powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok (Uchwała Nr XXXIX/717/13 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku ujęto zadanie Nr 1.1 

„Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnienia”. 

Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego istnieje jedna placówka 

świadcząca tego typu usługi – Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi 

działająca w strukturach Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie 

Trybunalskim. Wobec powyższego aby kontynuować realizację tego zadania 

możliwe jest przekazanie dotacji tylko Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej 

w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zawarcie umowy z Powiatem Piotrkowskim, który 

jest jego organem założycielskim. 

Wykonanie zadań publicznych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym może być realizowane w drodze współdziałania 

między jednostkami samorządu terytorialnego poprzez udzielanie pomocy finansowej 

na rzecz jednostki realizującej program dotyczący leczenia odwykowego. 

 
 


