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Załącznik Nr do Protokołu XXV/12

Sesji Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. przez Gminę Lichnowy dla Miasta 
Elbląga

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 

2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lichnowy, uchwala co następuje:

Uchwała Nr XXV/191/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2012 r.

§1

1. Udziela się pomocy finansowej dla Miasta Elbląg w formie dotacji celowej w 

wysokości 2000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób 

nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Lichnowy.

2. Zasady przyznawania dotacji i szczegółowego jej rozliczania zawarte zostaną w 

porozumieniu z Miastem Elbląg.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 

473 z późn. zm.) organ samorządu terytorialnego Gminy Lichnowy nie organizuje i nie 

prowadzi izb wytrzeźwień, a osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają 

powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w 

okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu innych osób, mogą być doprowadzone 

do izby wytrzeźwień.

W związku z powyższym, Gmina Lichnowy udziela pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów 

pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu nietrzeźwych z terenu Gminy Lichnowy. Zadanie 

powyższe będzie realizowane na podstawie szczegółowego porozumienia zawartego 

pomiędzy Miastem Elbląg, a Gminą Lichnowy.
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