UCHWAŁA Nr XVI/21/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasta Grudziądz
Na podstawie art. 7a, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 560 i 695)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Gminy – Miasta Grudziądz w formie dotacji celowej
na współfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Grudziądzu w związku z koniecznością zapewnienia nieprzerwanej pracy w zakresie realizacji instrumentów
pomocy wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej
pomiędzy Zarządem Powiatu Grudziądzkiego a Prezydentem Grudziądza.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej
realizuje zadania związane z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją
zawodową osób bezrobotnych, obsługując swoim zakresem działania dwa powiaty: Gminę Miasto Grudziądz
na prawach powiatu oraz Powiat Grudziądzki.
W świetle obowiązujących przepisów, koszty administracji i funkcjonowania Powiatowego Urzędu
Pracy w Grudziądzu partycypowane są pomiędzy ww. jednostkami samorządu terytorialnego.
Wobec powyższego proponuje się udzielić pomocy finansowej dla Gminy Miasta Grudziądz
w kwocie 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na współfinansowanie kosztów
wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w związku
z koniecznością zapewnienia nieprzerwanej pracy w zakresie realizacji instrumentów pomocy wprowadzonych
przepisami ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
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