UCHWAŁA NR III/23/18
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego
rejestracji pojazdów
Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) 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 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000,
poz. 1366, poz.1669, poz.1693) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Sicienko udzieli w 2019 roku Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie
ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku w formie dotacji celowej do
wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
2. Dotacja będzie przekazywana na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy organami
wykonawczymi Gminy i Powiatu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko
Marek Nadolny
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Uzasadnienie
Organem właściwy w zakresie rejestracji pojazdów jest Starosta, który nie może powierzyć gminie w drodze
porozumienia zadań rejestracji pojazdów. W interesie społeczności gminy jest natomiast, aby sprawy z zakresu
rejestracji pojazdów mogły być załatwiane w siedzibie Urzędu Gminy Sicienko. Utrzymanie ośrodków
zamiejscowych w siedzibach gmin powoduje dla Starostwa zwiększenie kosztów realizacji tego
zadania. W związku z tym Starostwo Powiatowe oczekuje od gminy udzielenia pomocy finansowej. Zgodnie
z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Art. 220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych przewiduje udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Biorąc powyższe
pod uwagę Rada Gminy Sicienko podjęła stosowną uchwałę. Ujęte w budżecie środki na ten cel przeznaczone
są na pokrycie kosztów eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego oraz świadczenia usług serwisu
sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej niezbędnej do pracy systemu informatycznego
CEPiK w istniejących lokalizacjach zamiejscowych.
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