
Uchwała nr 247/XXXVI/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radgoszcz na pomoc dla powodzian

UCHWAŁA NR 247/XXXVI/09
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radgoszcz
na pomoc dla powodzian

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 166/XXIX/09
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009
uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela  się z  budżetu Powiatu Otwockiego pomocy finansowej Gminie Radgoszcz  z  przeznaczeniem na
pomoc dla powodzian, którzy ponieśli straty podczas powodzi w czerwcu 2009 r.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
na 2009 rok, w wysokości 25.000 zł.

§ 3

Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy finansowej  i  zasady rozliczenia  środków określone  zostaną  w
umowie pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Radgoszcz.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

Art. 167 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z  późn. zm.) mówi,  że  pomoc rzeczową lub finansową dla  innych jednostek samorządu terytorialnego
określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.
Wójt  Gminy Radgoszcz  zwrócił się  do  Powiatu  Otwockiego  o  udzielenie  pomocy w związku  z  klęską
powodzi w czerwcu 2009 r. i dużymi zniszczeniami z tego tytułu na terenie Gminy. Za każdą pomoc będzie
wdzięczny.
Zarząd zaproponował udzielenie pomocy w kwocie 25.000 zł na cel uzgodniony z gminą. Gmina swój cel
określiła jako pomoc dla powodzian.
Z  uwagi  na  to,  że  pomocy  udziela  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  zachodzi
konieczność jest podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

 


