
                 - Projekt - 
 
UCHWAŁA  NR............/..........21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia.................2021 r. 

 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu  

Województwa Podkarpackiego Gminie Krzywcza 

 

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

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) 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 Krzywcza na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem 

na  wypłatę zasiłku celowego rodzinie z Gminy Krzywcza poszkodowanej  

w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 29 października 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 ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego  

Gminie Krzywcza. 
 
 

W dniu 29 października 2020 r. czteroosobową rodzinę zamieszkałą na terenie 

Gminy Krzywcza, pożar pozbawił domu mieszkalnego, jak również całego dorobku 

życia. W ww. rodzinie kobieta samotnie opiekuje się niepełnosprawną 29-letnią córką 

oraz wychowuje dwie wnuczki (bliźniaczki, w wieku 14 lat), dla których pełni funkcję 

rodziny zastępczej, ponieważ matka dziewczynek przebywa w domu pomocy 

społecznej. Były mąż babci nastolatek, nadużywał alkoholu, nie pomagał w utrzymaniu 

i wychowaniu dzieci. Mężczyzna przebywa w areszcie, jest podejrzany o podpalenie 

domu, który był jego własnością. Opisana powyżej rodzina, utrzymuje się  

ze świadczeń rodzinnych pobieranych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 

świadczeń z tytułu pełnienia rodziny zastępczej, z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. Obecnie ww. rodzina mieszka w wynajętym domu. 

Urząd Gminy Krzywcza oraz inne podmioty czynią starania zmierzające  

do budowy domu rodzinnego dla pogorzelców w nowym miejscu, na działce 

pozyskanej od rodziny ww. kobiety w formie darowizny, ze względu na traumatyczne 

przeżycia poszczególnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku 

mieszkalnego. 

Zbiórkę pieniędzy na portalu internetowym zorganizowała Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Krzywczy. W udzielanie pomocy ww. rodzinie włączyły się również: 

Caritas w Przemyślu oraz Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy, uruchamiając 

zbiórkę środków finansowych na ww. cel.  

Dodatkowo, Wójt Gminy Krzywcza zwrócił się z wnioskiem z dnia 18 marca 

2021 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego o udzielenie wsparcia  

dla poszkodowanej w wyniku ww. pożaru rodziny.  

Pomoc finansowa zostanie udzielona Gminie Krzywcza, 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 domu. Zasiłek celowy zostanie przyznany na zakup materiałów 

budowlanych niezbędnych do budowy domu dla ww. rodziny oraz dofinansowanie  

do kosztów robót budowlanych, czy doposażenia ww. budynku. 

 


