
UCHWAŁA NR XXVIII/294/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2, pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbinek uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się Powiatowi Konińskiemu w roku 2022 pomocy finansowej w wysokości 3 143,00 zł (trzy 
tysiące sto czterdzieści trzy złote 00/100) na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
na rzecz Gminy Wierzbinek przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 
działającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Walicka
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/294/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Konińskiemu. Powiat Koniński przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje 
z gminami Powiatu Konińskiego w zakresie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej 
w szczególności będących ofiarami przemocy. Na podstawie tej współpracy mieszkańcy Gminy Wierzbinek 
w sytuacjach kryzysowych mają możliwość korzystania z oferty Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej w Ślesinie m.in. korzystania z całodobowego pobytu w Hostelu na wniosek Ośrodka Pomocy 
Społecznej jak również bezpłatny dostęp do pomocy specjalistów: prawnika, terapeuty uzależnień, psychologa, 
specjalisty do spraw rodziny, zarówno w osiedzibie OPRiIK jak również na terenie gminy oraz udział w programie 
pracy ze sprawcami przemocy. W świetle obowiązujących przepisów możliwym jest udzielenie pomocy 
finansowej dla Powiatu Konińskiego w dofinansowaniu realizacji tego zadania. W tym stanie rzeczy podjęcie 
uchwały o udzieleniu pomocy finansowej jest w pełni uzasadnione. 
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