UCHWAŁA NR XLVI/234/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.
595 z późn. zm.1)) oraz art. 212, art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania bieżące dla Gminy Czernikowo na
dofinansowanie kosztów utrzymania szkoły muzycznej I stopnia w Czernikowie.
2. Wysokość dotacji ustalona zostanie na poziomie kosztów jakie powiat poniósłby na kształcenie uczniów
w filii w Czernikowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży w okresie od 1 września 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku, wg danych będących podstawą naliczenia subwencji oświatowej powiatu na rok 2014, pomniejszonych
o środki stanowiące uzupełnienie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych do końca 2014 roku
pozyskane przez Gminę na utrzymanie szkoły muzycznej.
§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do zawarcia umowy, w której określone zostaną zasady
przekazania i rozliczenia dotacji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego
Andrzej Siemianowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r.
poz.379 i 911.

2) Zmiany
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UZASADNIENIE
W dniu 11 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraziło pisemną zgodę na
prowadzenie przez Gminę Czernikowo z dniem 1 września 2014 roku szkoły muzycznej I stopnia w
Czernikowie.
Wiąże się to z koniecznością przejęcia od Powiatu Toruńskiego kadry pedagogicznej i uczniów korzystających
dotychczas istniejącej w Czernikowie filii szkoły muzycznej w Chełmży prowadzonej przez powiat. Wysokość
wsparcia, o której mowa w uchwale dotyczyć będzie ilości uczniów, na którą powiat otrzymał w roku 2014
subwencję.
Gmina Czernikowo zwróci się do MEN-u z wnioskiem o uzyskanie wsparcia z rezerw oświatowych budżetu
państwa z tytułu wzrostu zadań oświatowych. Potencjalnie pozyskana kwota pomniejszy wysokość wsparcia
przez powiat do końca 2014 roku.
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