projekt
UCHWAŁA NR…….
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia ……………….2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego
jednostkom samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz. 869 z późn. zm.) oraz art.8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
1.

Udziela się pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2020
w wysokości 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zadania z zakresu
pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych.

2.

Środki będą przeznaczone dla mieszkańców gmin z terenu województwa podkarpackiego
poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w okresie czerwiec - lipiec
2020 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

3.

Szczegółowe zasady udzielania oraz rozliczania pomocy finansowej określą umowy zawarte
z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w okresie czerwiec - lipiec 2020r. straty
ponieśli mieszkańcy Podkarpacia.
W zaistniałej sytuacji Burmistrzowie, Wójtowie poszkodowanych miast i gmin zwrócili się
z prośbą do Samorządu Województwa Podkarpackiego o dodatkowe wsparcie finansowe dla
rodzin, które ucierpiały w wyniku intensywnych opadów deszczu.
Solidaryzując się z osobami poszkodowanymi i władzami lokalnymi Sejmik Województwa
Podkarpackiego postanowił objąć wsparciem najbardziej potrzebujące samorządy, w których
ucierpiało najwięcej rodzin i udziela pomocy finansowej w wysokości 450 000 zł, wskazanym
w załączniku do uchwały miastom i gminom. Środki będą przeznaczone na zadania z zakresu
pomocy społecznej, to jest na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych dla poszkodowanych
rodzin, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Załącznik do Uchwały Nr……
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia…………
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej
L.p

Nazwa miasta/gminy

1.

Gmina Markowa

Kwota udzielonej pomocy
finansowej (zł)
35 000

2.

Gmina Wojaszówka

35 000

3.

Gmina Chmielnik

35 000

4.

Gmina Dubiecko

35 000

5.

Gmina Bircza

35 000

6.

Gmina Jawornik Polski

35 000

7.

Miasto Jasło

35 000

8.

Gmina Łańcut

35 000

9.

Gmina Kołaczyce

35 000

10.

Gmina Jasienica Rosielna

35 000

11.

Miasto i Gmina Kańczuga

45 000

12.

Gmina Jasło

55 000
RAZEM

450 000

