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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 216 ust. 2 pkt 4 i 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz 
z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927 oraz z 2022 r. 
poz. 646 i 655) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej  
dla Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 37.656 zł (słownie: trzydzieści siedem 
tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć zł 00/100) w roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań 
wynikających z projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” wykonywanego przez Gminę Miasto Szczecin 
wspólnie z Województwem Zachodniopomorskim na podstawie umowy w sprawie partnerskiej 
współpracy przy realizacji projektu nr BG-I.052.8.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Miasta Szczecin na rok 2022. 

§ 2. Podstawą przekazania pomocy finansowej, o której mowa w § 1, będzie umowa zawarta 
pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Szczecin. Umowa ta zawierać 
będzie w szczególności opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane 
środki dotacji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin 
zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 268DBB75-22E6-4D52-866A-D9A4C48E9072. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi uczestniczenie Gminie Miasto Szczecin 
w realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego”. W projekcie bierze udział 18 powiatów ziemskich i 3 miasta na prawach 
powiatu Województwa Zachodniopomorskiego występujący jako „Partnerzy Projektu” 
oraz Województwo Zachodniopomorskie jako „Partner Wiodący” 

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022 i będzie finansowany ze środków: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85% 

- Budżetu Państwa – 10% 

- środków własnych Partnerów Projektu – 5% 

Art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa 
w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Zgodnie z ust. 2 podstawą udzielenia pomocy, o której 
mowa w ust. 1 jest umowa. 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, 
a w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną 
odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednostki Samorządu terytorialnego mogą wspólnie realizować zadania oraz przekazywać pomoc 
finansową w formie dotacji celowej. 

Podpisując umowę partnerstwa Powiaty jako Partnerzy Projektu oraz Województwo jako Partner 
Wiodący podjęli się wspólnej realizacji projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” i pełnią funkcję Partnerów Projektu. W związku 
z tym od momentu podpisania umowy partnerstwa Partnerzy projektu zgodnie współuczestniczą 
w realizacji wszystkich zadań projektu i partycypacji finansowej oraz solidarnie odpowiadają 
w kosztach ewentualnych korekt finansowych lub pomniejszeń. 

Zgodnie z powyższymi przepisami obecnie obowiązującego prawa Partnerzy Projektu mają 
możliwość przekazywania środków finansowych w formie dotacji celowej jako wkład własny 
na wspólną realizację Projektu RIIP WZ. 

Kwota dotacji na środki majątkowe wyniesie do 34.210 zł., a kwota dotacji na środki bieżące 
wyniesie do 3.446 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie do 37.656 zł. 

Podjęcie uchwały nie wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii, uzyskania zgody lub stanowiska 
innego organu (organizacji i instytucji) 
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