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z dnia  25 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/359/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miasto Oświęcim na opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego".

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013 r.. poz. 594 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 9 ust.. 1 pkt 1 pod pkt b) ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13 ze zm.) Rada 
Miejska w Chełmku uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/359/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Oświęcim na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego” § 1 ust. 2 pkt b) otrzymuje brzmienie: „Druga rata dotacji celowej zostanie 
udzielona w terminie do 31 lipca 2015 roku w wysokości 943,96 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy złote 
96/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 15 lipca 2014 roku Gmina Chełmek podpisała z Gminą Miasto Oświęcim umowę
w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Oświęcim, na opracowanie planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. W umowie tej zawarto zapis, iż dotacja zostanie
przekazana na podstawie wystawionej przez Gminie Miasto Oświęcim, noty obciążeniowej i Dotowany
wykorzysta II ratę udzielonej dotacji nie później niż do końca maja 2015 r. Z uwagi na nie zrealizowanie przez
Dotowanego w/w obowiązku termin przekazania dotacji należy przesunąć i dokonać w związku z tym
stosownej zmiany przedmiotowej uchwały.
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