U C H W A Ł A NR 32/VI/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 15 MARCA 2011 ROKU
w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin u c h w a l a, co następuje:
§1
Udzielić Powiatowi Konińskiemu w roku 2011 pomocy finansowej w wysokości 5.417,00 zł
(słownie: pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 00/100) na realizowanie zadań w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Ślesin przez Ośrodek
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie działającego w strukturze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
§2
Upoważnia się Burmistrza do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków,
o których mowa w § 1.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 32/VI/11 z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) do zadań własnych gminy należy w
szczególności zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia. Jest to także zadanie należące do zadań własnych powiatu (art. 6 ust. 3 pkt. 3
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetowe
jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone m. in. na pomoc rzeczową lub finansową
dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Powiat Koniński prowadzi na bazie Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie ośrodek
wsparcia zapewniający m. in. całodobową opiekę, w szczególności matkom z niepełnoletnimi
dziećmi, które zostały zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania w związku z przemocą
w rodzinie. Udzielona pomoc finansowa pozwoli na zabezpieczenie całodobowych miejsc dla
osób z terenu Gminy Ślesin.

