UCHWAŁA NR XXV/204/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj..
Dz. U. Z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz.
869 ze zm.1))
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Mrocza pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Jawornik Polski z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na rok
2020 w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100)
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a Gminą Jawornik Polski.
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Mrocza.
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1) Zmiany
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Uzasadnienie
Na podstawie ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub
pomoc rzeczowa. W dniu 15 września 2020 r. wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza prośba
o wsparcie finansowe dla Gminy Jawornik Polski. Gmina ta została poszkodowana w wyniku powodzi
błyskawicznej, która miała miejsce 26 czerwca 2020 r.
W wyniku powodzi została zniszczona infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogowa, mostowa, a także
komunalna. Wielu mieszkańców, rodzin i przedsiębiorców poniosło ogromne straty w zabudowaniach
i mieniu.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Mrocza, a Gminą Jawornik Polski.
Zważywszy na okoliczności uznaję podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy
Jawornik Polski za zasadne.
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