UCHWAŁA NR XXV/159/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Chełmża
Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016r.
poz.814 z późn. zm.1)) oraz art. 212, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Chełmża na
współfinansowanie wstępnego etapu realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie:
„Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży”.
2. Określa się wysokość dotacji celowej w wysokości 40.000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100).
§ 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
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.
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UZASADNIENIE

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży” realizowany ma być w partnerstwie z
Powiatem Toruńskim .
Celem działania Inkubatora będzie:
- promowanie i wspierania przedsiębiorczości wśród mieszkańców Chełmży oraz powiatu
toruńskiego,
- tworzenie specjalnych warunków organizacyjno - technicznych ułatwiających powstawanie
nowych i rozwój istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- aktywizacja lokalnej społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej.
-aktywne przeciwdziałanie bezrobociu,
-rozwój przedsiębiorczości,
-edukacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania zewnętrznych
źródeł jej finansowania.
Cele Inkubatora będą realizowanie w szczególności poprzez świadczenie następujących usług:
a) wynajmu powierzchni biurowych i usługowych,
b) świadczenie usług sekretarskich, biurowych i księgowych na rzecz przedsiębiorców
wynajmujących powierzchnie w Inkubatorze (lokatorów Inkubatora),
c) informacji i doradztwa,
d) promocji,
Usługi świadczone przez Inkubator mają być skierowane w szczególności do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej z
terenu Chełmży i powiatu toruńskiego.
Dotacja celowa dla Gminy Miasta Chełmża ukierunkowana jest na sfinansowanie wstępnych
kosztów przygotowania inwestycji .
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