Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 28 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR V/50/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2018, poz. 1530 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Iławie Nr IV/35/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2019 r., Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Iławy Związkowi Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie ul. Sienkiewicza 32 pomocy finansowej
z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia na terenie Iławy Ekomariny i odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak
w ekologicznej mini przystani żeglarskiej.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na rok
2019 w wysokości 3.699 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną
w umowie zawartej pomiędzy Związkiem Gmin „Jeziorak” a Gminą Miejską Iława. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza
Miasta Iławy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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UZASADNIENIE
Podjęcie tej uchwały pozwoli na przekazanie Związkowi Gmin "Jeziorak" dotacji na prowadzenia na terenie Iławy
Ekomariny i odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej.
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