UCHWAŁA NR XXIV/224/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania
pod nazwą: zakup licencji na aplikację internetową WebEwid, która umożliwi Gminom
z terenu Powiatu Gdańskiego pośredni dostęp i korzystanie z komputerowej bazy
danych ewidencyjnych stanowiących część państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z 2002 r. :Dz.U.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r
Dz.U. Nr 80, poz.717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203,
Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128
Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r.:
Nr 180 poz.1111) oraz art. 167 ust.2 pkt.5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 i Nr 169 poz.1420, Dz.U. z 2006r
Nr 45, poz.319 i Nr 104 poz.708)

Rad a Gminy
uchwala co następuje:
§1
Udziela się z budżetu Gminy Pszczółki pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu z
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: zakup licencji na aplikację internetową
WebEwid, która umożliwi Gminom z terenu Powiatu Gdańskiego pośredni dostęp i
korzystanie z komputerowej bazy danych ewidencyjnych stanowiących część państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
§2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Pszczółki na 2009 rok w wysokości 3.050,00zł.
§3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków
pomocy finansowej ( dotacji celowej) określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą
Pszczółki a Powiatem Gdańskim.
§4
Do zawarcia umowy w sprawie udzielenia przez Gminę Pszczółki Powiatowi Gdańskiemu
pomocy finansowej, o której mowa w niniejszej uchwale upoważnia się Wójta Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

