UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... .... r.
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z dnia ……………………….
Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.713 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska
w Młynarach uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Młynary pomocy finansowej Gminie Miasto Elbląg w formie dotacji
celowej w wysokości 1 619,91 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset dziewiętnaście złotych 91/100)
z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla
Gminy Miasto Elbląg na 2021 rok w ramach Działania 12.1” .
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Młynary a Prezydentem Gminy Miasto
Elbląg.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr …………
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia …………………….
Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się m.in. na pomoc finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący. W dniu 09 kwietnia 2014 roku
podpisane zostało przez 6 jednostek samorządu terytorialnego, tj. Gminę Miasto Elbląg, Gminę Elbląg, Gminę
Milejewo, Gminę Młynary, Gminę Tolkmicko i Powiat Elbląski wspólne Porozumienie administracyjne
w sprawie powołania Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem porozumienia jest
zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii
Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz efektywne wykorzystanie środków unijnych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z porozumieniem zostało utworzone Biuro ZIT
do obsługi merytorycznej i administracyjnej EOF ZIT, które zostało usytuowane w strukturze Urzędu Miasta
Elbląg. Zgodnie z zawartym Aneksem Nr 8 do powyższego porozumienia, strony porozumienia partycypują
we wkładzie własnym Projektu w wysokości 51 699,14 zł, co stanowi 15 % kosztów kwalifikowalnych
w ramach centralizacji przedsięwzięcia. Planowany łączny koszt projektu wynosi 344 660,90 zł, przy czym
przewidywana kwota dofinansowania projektu wynosi 292 961,76 zł, co stanowi 85% kosztów
kwalifikowanych. Podział wkładu własnego uzależniony został od liczby mieszkańców danej Gminy. Gmina
Młynary zobowiązana została do przekazania wkładu własnego na funkcjonowanie Biura ZIT w wysokości
1 619,91 zł w formie dotacji celowej do dnia 31 stycznia 2021 roku.

