
 

UCHWAŁA NR XL/286/10               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na współdziałanie z Województwem Kujawsko – 

Pomorskim i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko 

– Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.  

 
 
      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 

1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 

28, poz. 142 i 146), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje: 

 

      § 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie przez gminę miasto ChełmŜa z Województwem 

Kujawsko – Pomorskim porozumienia w przedmiocie realizacji w okresie od 29.06.2010 r. do 

31.12.2016 r. zadania o nazwie „Kujawsko - Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie”.  

 

      § 2. 1. Udziela się Województwu Kujawsko – Pomorskiemu w 2010 r. dotacji celowej na 

zadanie określone w § 1.  

      2. Środki w kwocie 759,90 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 

dziewięćdziesiąt groszy) na dotację w 2010 r. zostały zabezpieczone w budŜecie gminy 

miasta ChełmŜy. 

 

  § 3. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta ChełmŜy do zawarcia porozumienia w imieniu 

gminy miasta ChełmŜy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w przedmiocie określenia 

warunków realizacji zadania. 



 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

      § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 
  Przewodniczący Rady  

Miejskiej  
 

       
       Janusz Kalinowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr XL/286/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2010 r.  

w sprawie wyraŜenia zgody na współdziałanie z Województwem Kujawsko – 

Pomorskim i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko 

– Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.  

 

 Do Urzędu Miasta ChełmŜy wpłynął wniosek od Rzecznika Praw Ofiar przy 

Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z propozycją zawarcia nowego 

porozumienia o dofinansowanie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej 

Linii” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dotychczas corocznie zawierane było 

Porozumienie na współfinansowanie kosztów związanych z niesieniem pomocy ofiarom 

przemocy z terenu miasta. Na podstawie Porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/51/2009 

zawartego w dniu 4 września 2009 r. z miastem ChełmŜa wysokość dofinansowania wynosiła 

4 grosze od mieszkańca miasta rocznie. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 zaspokojenie zbiorowych potrzeb naleŜy do zadań własnych 

gminy oraz zgodnie z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 

wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielić pomocy, w tym 

pomocy finansowej. 

Przepis art. 220 ust. 1 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

określa, Ŝe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego moŜe być udzielona dotacja celowa 

lub pomoc rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. 

 W bieŜącym roku Rzecznik Praw Ofiar przedłoŜył projekt Porozumienia na 7 lat, tj. 

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2016 r. Aktualnie Zarząd Województwa ustalił stawkę  

5 groszy od 1 mieszkańca. 

 Zmiana stanu prawnego – ustawy o finansach publicznych, powoduje konieczność 

aktualizacji stanu prawnego w tym zakresie. 

 Środki finansowe na realizację zostały zaplanowane w budŜecie gminy miasta 

ChełmŜy w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Biorąc powyŜsze pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały wydaje się w pełni 

uzasadnione.  

 


