
UCHWAŁA NR XLV/200/2017
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w związku z nawałnicą
w miesiącu sierpniu 2017 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948,  z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 216 ust.2 
pkt 5 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 
poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1289, 
poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Udziela się z budżetu Gminy Nieborów na 2017 rok pomocy finansowej Gminie Sośno 
poszkodowanej w wyniku nawałnicy w miesiącu sierpniu 2017 roku w formie dotacji celowej w wysokości 
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na usuwanie skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze 
gminnej.

2. Środki finansowe na pokrycie dotacji celowej pochodzić będą z podatku od nieruchomości.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczenia określone będą w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Nieborów, a Gminą Sośno.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sośno pismem z dnia 31 sierpnia 2017 roku zwrócił się do Wójta Gminy

Nieborów o udzielenie pomocy finansowej, motywujac to tym, iz w miesiacu sierpniu przeszła

nawałnica, która spowodowała znmaczne zniszczenia gminnej infrsastruktury.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 r. z późn. zm.)

pozwala w art. 10 ust. 2 gminom na udzielanie wzajemnej pomocy, w tym pomocy w formie

finansowej.

Gmina Nieborów zamierza przekazać kwotę 10 000 zł Gminie Sośno na usuwanie skutków klęsk

żywiołowych w infrastrukturze gminnej zniszczonej w wyniku sierpniowej nawałnicy w 2017 roku.

Udzielenie takiej pomocy w zaistniałych okolicznościach jest w pełni zasadne.
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