
UCHWAŁA Nr XXXII/247/2022 

Rady Powiatu w Radziejowie 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji Gminie Osięciny na dofinansowanie 

organizacji Powiatowo – Gminno - Parafialnych Dożynek 

 

Na podstawie art. 7a i 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.1), art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.  zm.2), oraz art. 47 ustawy z 

dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1672 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się Gminie Osięciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację 

Powiatowo – Gminno – Parafialnych Dożynek.   

§ 2. Dotacja o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Powiatu 

Radziejowskiego na rok 2022 w wysokości 25.000,00 zł (słownie zł.: dwadzieścia pięć tysięcy 

złotych 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie 

zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim i Gminą Osięciny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 
1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r.  poz. 583, poz. 655, poz. 1079  
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1901, poz. 1927, z 2022 r. poz. 646, 
poz. 655, poz. 1116 



UZASADNIENIE 

Zarząd Powiatu w Radziejowie na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 roku wyraził zgodę na 

organizację wspólnie z Gminami  Dożynek Powiatowo – Gminno – Parafialnych.  

Zarząd postanowił, iż co roku dożynki takie będą organizowane w innej Gminie na terenie 

Powiatu Radziejowskiego. 

Zarząd Powiatu tworząc budżet Powiatu na 2022 r. zabezpieczył środki na organizację 

dożynek w kwocie 20.000,00 zł, następnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 czerwca 2022 r. 

zwiększył środki z kwoty 20.000,00 zł do 25.000,00 zł. 


