
UCHWAŁA NR XIX / 225 / 2020 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na 
dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego 

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2019 r., poz.506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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), Rada 
Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Miastu Poznań pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty 

edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej 

w wysokości 370 968,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem 

złotych 00/100), ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2020 r. 

w dziale 801, rozdziale 80101 w wysokości 325 728,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć 

tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) oraz dziale 801, rozdziale 80132 w wysokości 

45 240,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady 

rozliczania środków na realizację zadania, określonego w § 1, regulować będzie odrębna umowa 

zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik, a Miastem Poznań. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 

 
 

Adam Lewandowski 
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Uzasadnienie
do uchwały nr XIX/ 225 /2020
Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na

dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom

samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Natomiast art. 220 ustawy o finansach publicznych stwierdza, że z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego może być udzielana pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomocy

rzeczowej.

Udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej w kwocie 370.968,00 zł umożliwi dofinansowanie

oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego tj. samorządowych

szkół podstawowych z oddziałami sportowymi i artystycznymi w okresie od 01.01.2020 r. do

31.12.2020 r. Dotacja obejmować będzie uczniów mieszkających na terenie gminy Kórnik i

uczęszczających do szkół muzycznych I stopnia, Poznańskiej Szkoły Chóralnej, oddziałów

sportowych szkół podstawowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, dla których organem

prowadzącym jest Miasto Poznań.

Przekazanie środków zostanie poprzedzone zawarciem umowy z Miastem Poznań.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
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