
UCHWAŁA NR XLIII/249/2022 
RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Miętnem 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela z budżetu Gminy Borowie na 2022 rok Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy), z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Miętnem. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz zasady jej rozliczania określone zostaną w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Borowie a Powiatem Garwolińskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Alicja Szaniawska 
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UZASADNIENIE 

W dniu 08.02.2022 r. , do Urzędu Gminy wpłynął wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Miętnem, z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu do 
przewozu osób niepełnosprawnych, uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez WTZ w 
Miętnem. 
W zajęciach uczestniczą również osoby w terenu gminy Borowie. Uczestnicy dowożeni są przez 
samochód WTZ na zajęcia oraz odwożeni są do domu. 
Zgodnie z art.35a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.573) 
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej należy do zadań 
powiatu. 
Mając na uwadze pomoc osobom niepełnosprawnym w spełnianiu swoich potrzeb, aby mogły 
uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi osobami, uznaje się za zasadne udzielenie 
pomocy w wysokości 5 000,00 zł. 
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