
UCHWAŁA NR XXVII/178/20 
RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na udzielaniu konsultacji 
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia 

na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277; poz. 1818) oraz art. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020 r. poz. 218) Rada Gminy 
Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie prowadzenia zadań publicznych polegających na udzielaniu 
konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia 
na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2021. 

§ 2. Wysokość dotacji na realizację zadania, o którym mowa w § l wynosi 4 914,80 złotych (słownie: cztery 
tysiące dziewięćset czternaście złotych 80/100). 

§ 3. Szczegółowe zasady i tryb przyjęcia zadania oraz sposób przekazywania i rozliczania dotacji określi 
porozumienie międzygminne. 

§ 4. Porozumienie o którym mowa w § 3 wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jan Rakowski 
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Uzasadnienie

Rada Gminy może wyrazić zgodę na powierzenie prowadzenia zadań publicznych, polegających na
udzielaniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą, innej jednostce samorządu terytorialnego. W budżecie
Gminy na ten cel zaplanowano dotację w wysokości 4 914,80 złotych (słownie: cztery tysiące dziewięćset
czternaście złotych 80/100).

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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