
 

Uchwała Nr XXXII/212/2016 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 24 listopada 2016 r. 
 

 

w sprawie współpracy Miasta Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie udzielenia 

pomocy rzeczowej Gminie Andrespol  na realizację zadania                                           

„Centrum aktywności 60+ - dzienny dom seniora”  
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                          o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579)  i art. 216 ust.2 pkt.5                      

oraz art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                     

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379,  poz. 911, poz. 1146, 

poz.1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045,  poz. 1117, poz. 1130,                  

poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890                   

i poz.2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miasta Brzeziny uchwala,              

co następuje: 

 

§  1.  Wyraża się zgodę na współpracę Miasta Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie wspólnej 

realizacji zadania  „Centrum aktywności 60+ - dzienny dom seniora” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2. Miasto Brzeziny udzieli pomocy rzeczowej Gminie Andrespol na realizację zadania 

określonego w § 1 do kwoty 3 001,20 zł ( słownie trzy tysiące jeden zł i dwadzieścia groszy) z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji zadania. 

 

§ 3. Środki finansowe na udzielenie pomocy rzeczowej określonej w § 2 zabezpieczone zostaną 

w uchwale budżetowej na 2019 rok.  

 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do zawarcia umowy z Gminą Andrespol 

określającej warunki i zakres współpracy o której mowa w § 1 oraz warunki udzielenia pomocy 

rzeczowej o której mowa w § 2 a w szczególności przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej 

Urzędu Miasta Brzeziny. 
 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY       

                         Tadeusz Barucki 

 

 

 

 


