
UCHWAŁA NR IX/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia     27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu 
opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo – Budżetowej uchwala co następuje:

§ 1. 

Udziela się Gminie Starogard Gdański pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację 
zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim”.

§ 2. 

Na zadanie, o którym mowa w § 1 zostaną przekazane środki z budżetu Gminy Miejskiej Tczew 
na rok 2019 w wysokości 60 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy).

§ 3. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zostaną określone 
w umowie zawartej między Gminą Miejską Tczew, a Gminą Starogard Gdański.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa

Id: D3678B62-3220-4714-AEEF-D9D02BC2A5C0. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Gmina Starogard Gdański w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, zwróciła się do wszystkich samorządów powiatów starogardzkiego
i tczewskiego z propozycją dofinansowania zadania pn. „Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni
niemieckiej w Lesie Szpęgawskim”. Planowane zadanie ma być zrealizowane
w związku z przypadającą w bieżącym roku 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej i dla
trwałego upamiętnienia ofiar mordów dokonanych na ludności pochodzącej głównie
z terenów powiatu starogardzkiego i tczewskiego, pochowanych w mogiłach zbiorowych
w Lesie Szpęgawskim. Znaczną część kosztów zadania ma ponieść Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (300 000 zł).

Z uwagi na rangę planowanego zadania i wysoki koszt jego realizacji, celowe jest podjęcie
stosownej uchwały umożliwiającej dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

 

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Burczyk 
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