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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie udzielenia Gminie Brwinów w 2023 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy 
Michałowice uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się udzielić Gminie Brwinów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu  
Gminy Michałowice w ramach projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość 
ekologiczną w szkołach w gminie Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary 
School z Islandii” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w ramach zadań pn. Działania 
Edukacyjne i Akcje Edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu gminy Michałowice. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielona zostanie w formie dotacji celowej, 
wypłaconej w 2023 r., w wysokości 92 421,87 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta 
dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy). 

3. Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania określonego w ust. 1 będą pochodzic z dochodów 
własnych Gminy Michałowice. 

§ 2.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej określone zostaną 
w umowie, zawartej pomiędzy Gminą Michałowice a Gminą Brwinów. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Michałowice. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Brwinów w 2023 r. pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej. 

W związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu Projektu kosztów niekwalifikowalnych na 
realizację projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach 
w gminie Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” Gmina 
Michałowice zobowiązana jest do przekazania Liderowi Partnerstwa – Gminie Brwinów dotacją 
wkładu własnego na realizację zamierzonych działań projektowych. Pomoc finansowa udzielona 
zostanie w formie dotacji celowej w wysokości 92 421,87 zł. Na tą kwotę dotacji składa się: 

1.Kwota 41 851,41 zł - niewydana w 2022 r., która została zwrócona do Gminy Michałowice 
z końcem 2022 r. 

2.Kwota 50 570,46 zł - planowana w projekcie na 2023 r. 

Zobowiązanie Partnera Projektu, Gminy Michałowice  wynika z  Umowy o partnerstwie dla realizacji 
Projektu: pn. „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach 
w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”, 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-
2021 z 05.11.2021 oraz  Aneksu nr 1 z 13 kwietnia 2022 r. do Umowy o partnerstwie § 4 ust 5 pkt 1) 
niniejszego Aneksu w brzmieniu: „1) w przypadku zwiększenia wydatków na inwestycje lub działania 
edukacyjne w szkołach Partnera Projektu albo przeznaczonych na wynagrodzenie przedsiębiorcy 
będącego Kierownikiem ds. Projektu w Gminie Michałowice, Partner Projektu zobowiązuje się do 
zwiększenia/zabezpieczenia wkładu własnego niekwalifikowalnego z własnych środków tak, aby 
umożliwić realizację zamierzonych zadań projektowych. Środki mające uzupełnić wkład własny 
Partnera Projektu w Projekt, Partner Projektu przekaże Liderowi Partnerstwa dotacją na podstawie 
odrębnej umowy. Przed przekazaniem dotacji Partner Projektu złoży Liderowi Partnerstwa pisemne 
oświadczenie o zabezpieczeniu środków, na podstawie, którego Lider Partnerstwa wprowadzi 
dochody i wydatki do budżetu Projektu.” 

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Gminy Michałowice o podjęcie uchwały 
o przedstawionej treści. 
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