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

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

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

 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu  

Województwa Podkarpackiego Gminie Dynów 

 

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 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 

Gminie Dynów na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem 

na  wypłatę zasiłku celowego rodzinie z Gminy Dynów poszkodowanej  

w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 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 Dynów 
 
 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. pożar pozbawił czteroosobową rodzinę zamieszkałą 

w miejscowości Ulanica, na terenie Gminy Dynów, budynku gospodarczego wraz 

z całym wyposażeniem oraz została naruszona elewacja domu rodzinnego, którą 

należy wymienić.  

Rodzina poszkodowana w wyniku pożaru to małżeństwo, z dwójką dzieci, które 

się uczą i pozostają na utrzymaniu rodziców. Obecnie mężczyzna jest po ciężkiej 

chorobie i nie pracuje zawodowo, nie otrzymuje też renty.  

Budynek gospodarczy, który uległ zniszczeniu w pożarze był miejscem 

wykonywania drobnych prac przez ojca rodziny, a także miejscem składowania 

sprzętu potrzebnego do prac rolniczych. Małżeństwo bardzo udziela się społecznie na 

rzecz innych mieszkańców Gminy Dynów, a mianowicie mężczyzna od 25 lat jest 

członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Ulanica. Kobieta pracuje oraz udziela się 

społecznie w Kole Gospodyń Wiejskich w Ulanicy.  

Urząd Gminy Dynów oraz inne podmioty czynią starania zmierzające 

do udzielenia pomocy poszkodowanej rodzinie. Zostało przyznane ww. rodzinie 

doraźne wsparcie przez członków OSP Ulanica i  lokalną społeczność m. in. 

zorganizowano zbiórkę pomocową dla pogorzelców.  

Dodatkowo, Wójt Gminy Dynów zwrócił się w dniu 6 maja 2021 r. z wnioskiem 

do Marszałka Województwa Podkarpackiego, o wsparcie dla poszkodowanej w wyniku 

pożaru rodziny.  

Pomoc finansowa zostanie udzielona Gminie Dynów, w 2021 r.,  

w wysokości 30 000,00 zł, na zadanie z zakresu pomocy społecznej,  

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej, w wyniku 

pożaru. Zasiłek celowy zostanie przyznany na dofinansowanie zakupu materiałów 

budowlanych niezbędnych do odbudowy budynku gospodarczego. 

 

 

 
 
 


