UCHWAŁA Nr …………………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………..
w sprawie: pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
994, 1000, 1349, 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) Rada Miasta
Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w celu realizacji przez Województwo zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli.
§ 2. Na cel wymieniony w § 1 przeznacza się kwotę 3.210,00 zł. (słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć zł).
§ 3. Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej określi umowa zawarta z Województwem
Warmińsko-Mazurskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie
W roku 2003 zostało utworzone Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, które
ma spełniać rolę pomostu między naszym regionem a stolicą Unii Europejskiej, ma wspierać samorządy
w zakresie działań związanych z integracją europejską oraz reprezentować interesy regionu w instytucjach
unijnych.
Od roku 2005 Miasto Działdowo udzielało wsparcia Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w kwotach 4.250 zł w roku 2005, 3.780 zł w roku 2006, 3.660 zł w roku 2007, 3.750 zł w roku 2008, 4.340 zł
w roku 2009, 3.890 zł w roku 2010, 3.400 zł w roku 2011, 3.450 zł w roku 2012, 3.370 zł w roku 2013, 3.800 zł
w roku 2014, 2.890 zł w roku 2015, 3.410 zł w roku 2016, 3.370 zł w roku 2017, 3.840 zł w roku 2018.
Dziękując za dotychczasową współpracę Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa zwraca się z prośbą
o środki w wysokości 3.210,00,-zł w roku 2019
Ustawa o finansach publicznych, w art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 daje możliwość udzielenia pomocy
finansowej innym jednostkom samorządu w formie dotacji celowej.
W budżecie roku 2019 zabezpieczono środki na ten cel.

