
PROJEKT 
 

UCHWAŁA  Nr       /       / 18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………………………… 2018 r. 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sośno. 

 
 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 2077), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r. 
dla Gminy Sośno, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie  
w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem  
na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy 
poprzez zakup lokalu mieszkalnego. 
 

§ 2 
Szczegółowe zasady udzielenia, przeznaczenie i sposób rozliczenia pomocy 
finansowej, o której mowa w § 1 określi umowa, która zawarta zostanie pomiędzy 
Województwem Podkarpackim a Gminą Sośno, Powiat Sępoleński, Województwo 
Kujawsko-Pomorskie. 
 

§ 3 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

projektu Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Gminy Sośno, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-

Pomorskie 
 

Projekt Uchwały został przygotowany w związku z pismem pana Leszka 
Stroińskiego, Wójta Gminy Sośno, z dnia 21 marca 2018 r., w którym zwrócił się  
do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o udzielenie pomocy 
finansowej, która zostałaby przeznaczona na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla 
osób, które zostały poszkodowane w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w 2017 r. 
poprzez zakup lokalu mieszkalnego.  

W 2017 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XLII/718/17  
z dnia 25 września 2017 r. udzielił Gminie Sośno pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2017 r. w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem 
na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy 
poprzez zakup mieszkania lub kontenerów mieszkalnych. Z przyznanej dotacji 
celowej zakupione zostały dwa lokale mieszkalne, których cena sprzedaży wynosiła 
odpowiednio 40 000 zł i 50 000 zł. Zgodnie z zapisami umownymi niewykorzystana 
kwota dotacji w wysokości 27 176,90 zł zwrócona została na rachunek Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.  

Wójt Gminy Sośno zwrócił się z prośbą o sfinansowanie trzeciego lokalu 
mieszkalnego o wartości 50 000,00 zł. 

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), województwa mogą sobie 
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy,  
w tym pomocy finansowej.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sośno, Powiat 
Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie jest w pełni uzasadnione. 

 
 

 
 


