
UCHWAŁA NR LXII/522/22 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu 

Na podstawie art.   10   ust.   2   ustawy z   dnia 8   marca 1990    r.  
o   samorządzie gminnym (Dz.  U. z   2021  r., poz.  1372    i    1834), 
art.  216  ust.  2  pkt  5  i  art.  220  ust.  1  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), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z  budżetu Gminy Mosina pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu w  formie dotacji celowej, na pokrycie części kosztów zlecenia 
wykonywania zadań izby wytrzeźwień. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków 
budżetu roku 2022, w wysokości 64.641,00 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną 
w umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

W budżecie na 2022 rok zabezpieczone są środki na pomoc finansową 
dla Powiatu Poznańskiego, z  przeznaczeniem na pokrycie części kosztów 
zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, polegających na: sprawowaniu 
opieki nad osobami w  stanie nietrzeźwości, wykonywaniu wobec tych osób 
zabiegów higieniczno–sanitarnych, udzielaniu im pierwszej pomocy, udzielaniu 
informacji o  szkodliwości spożywania alkoholu oraz współpracy z  właściwą 
gminną komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Koszty udziału gmin powiatu poznańskiego w  realizacji zadania w  2022  r. 
oszacowane zostały na kwotę 778.352,00 zł i przeliczone dla poszczególnych 
gmin. Na jednego mieszkańca to kwota 1,914 zł, co stanowi 8,30% 
przewidywanych kosztów funkcjonowania izby wytrzeźwień 

 Udzielenie pomocy finansowej jest niezbędne celem zapewnienia opieki 
nad osobami z gminy Mosina. 

 Przewodniczący Rady 

  

Dominik Michalak 
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