UCHWAŁA NR XIX/176/2017
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań bieżących
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
roku, poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Osięciny pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację
zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
na 2017 rok w wysokości 4.000,00 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie między Gminą Osięciny, a Powiatem Radziejowskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi z życia z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

1) Zmiany
2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz.1579.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz.1984, poz.2260.
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UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na
realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na Punkt Konsultacyjny Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w
Radziejowie prowadzi w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Osięcinach Punkt
Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osięciny. W Punkcie
Konsultacyjnym prowadzone są badania psychologiczne, pedagogiczne oraz zajęcia
terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Poradnia prowadzi pogadanki w zakresie
wszelkich trudności dzieci w procesie nauczania oraz problematyki zagrożeń
wychowawczych, niedostosowania społecznego i doradztwa zawodowego.
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