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

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

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

 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu  

Województwa Podkarpackiego Gminie Jarocin 

 

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 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), 

Gminie Jarocin na zadanie z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem 

na  wypłatę zasiłku celowego rodzinie z Gminy Jarocin, poszkodowanej  

w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 19 grudnia 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 Jarocin 
 
 

W dniu 19 grudnia 2020 r. dwuosobową rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy 

Jarocin, pożar pozbawił domu mieszkalnego, jak również całego dorobku życia. 

Małżeństwo jest w podeszłym wieku, aktualnie bezdzietne, jedyne dziecko jakie 

posiadali zmarło. Małżeństwo utrzymuje się wyłącznie z emerytur. Kobieta ma 

orzeczoną niepełnosprawność i opiekuje się nią mąż. Pogorzelcy obecnie zamieszkują 

w wynajmowanym lokalu w Stalowej Woli. 

W wyniku pożaru spłonął doszczętnie dom i uległo zniszczeniu całe 

wyposażenie domu, uszkodzeniu uległy również instalacje: elektryczna, wodno – 

kanalizacyjna oraz  centralnego ogrzewania.  

Urząd Gminy Jarocin oraz inne podmioty czynią starania zmierzające 

do udzielenia pomocy poszkodowanej rodzinie.  

Dodatkowo, Wójt Gminy Jarocin zwrócił się w dniu 5 maja 2021 r., z wnioskiem 

do Marszałka Województwa Podkarpackiego, o wsparcie dla poszkodowanej w wyniku 

pożaru rodziny.  

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

w wysokości 20 000,00 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 domu.  

 
 


