
 

 

Uchwała Nr XXVII/198/2021 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 28 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

dla Gminy Wiśniewo w 2021 roku 

 

 

Na podstawie art. 7a i art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada 

Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wiśniewo na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika Księdza Kanonika Władysława 

Skierkowskiego” w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 

§ 2 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej w dziale 

921, rozdziale 92195 § 6300. 

  

§ 3 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków 

pomocy finansowej (dotacji celowej) określone zostaną w odrębnej umowie pomiędzy 

Powiatem Mławskim a Gminą Wiśniewo. 

 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

   

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego 

Jan Łukasik 

 



Uzasadnienie 

 

 Wójt Gminy Wiśniewo zwrócił się do Starosty Mławskiego z prośbą  

o dofinansowanie budowy pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego. 

Miejscem usytuowania pomnika będzie działka należąca do Gminy Wiśniewo położona  

w miejscowości Bogurzyn. Działka znajduje się naprzeciw nawy głównej Kościoła 

Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Doroty w Bogurzynie, w którym to Kościele 

Ksiądz Kanonik Władysław Skierkowski przyjął sakramenty święte. Pomnik będzie 

przedstawiał całą postać Księdza Kanonika w skali 1:1 i wykonany będzie na podstawie 

fotografii z 1939 roku. Ksiądz Kanonik Władysław Skierkowski był kapłanem niezwykle 

zasłużonym dla kultury kurpiowskiej, aktywnym członkiem Płockiego Towarzystwa 

Naukowego. Został bestialsko zamordowany w obozie koncentracyjnym w Działdowie  

w 1941 roku.  

Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Mławski w formie dotacji celowej umożliwi 

właściwą realizację zadania inwestycyjnego przez Gminę Wiśniewo. 

Skutkiem podjęcia niniejszej uchwały będzie podpisanie odrębnej umowy z Gminą 

Wiśniewo, która uszczegółowi zasady przekazania i rozliczenia dotacji celowej. 

 


