
                 - Projekt  
 
UCHWAŁA  NR............/..........20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia.................2020 r. 

 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 

Podkarpackiego Gminie Błażowa 

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 8 a i art. 18  

pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1668 z późn. zm.), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  

w roku 2021, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

Gminie Błażowa na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem  

na wypłatę zasiłku celowego rodzinie z Gminy Błażowa poszkodowanej w wyniku 

pożaru, który miał miejsce w dniu 26 listopada 2020 r. 

 

2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, termin przekazania środków oraz 

sposób rozliczenia określi umowa zawarta z jednostką samorządu terytorialnego.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Błażowa. 
 
 

W dniu 26 listopada 2020 r. w miejscowości Kąkolówka, w gminie Błażowa, pożar 

pozbawił rodzinę domu mieszkalnego, jak również całego dorobku życia.  

Urząd Gminy w Błażowej czyni starania zmierzające do odbudowy domu rodzinnego 

pogorzelców. Obecnie Gmina Błażowa udzieliła wsparcia ww. rodzinie poprzez 

między innymi, zapewnienie schronienia w  wynajętym, tymczasowym mieszkaniu 

zastępczym.  

W związku z powyższym Burmistrz Błażowej zwrócił się w dniu 07.12.2020 r.  

do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wsparcie dla poszkodowanej  

w wyniku pożaru rodziny.   

Pomoc finansowa zostanie udzielona ww. Gminie, w 2021 r., w wysokości 

50 000,00 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę 

zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, na zakup materiałów 

budowlanych i remontowych niezbędnych do odbudowy domu. 

 

 

 

 

 


