
-Projekt-  

UCHWAŁA NR ................/2021 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

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

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 

Podkarpackiego Gminie Nowy Targ w 2021 roku. 

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 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 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), Gminie Nowy Targ na zadania z  zakresu pomocy społecznej  

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych. 

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 Rzeszowie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

Gminie Nowy Targ. 

 
W dniu 19 czerwca 2021 r. miał miejsce pożar, w którym zostało poszkodowanych 

blisko 100 osób z Gminy Nowy Targ. Zniszczeniu uległo 40 budynków mieszkalnych  

i gospodarczych. Po pożarze poszkodowani zostali przetransportowani do pensjonatu, gdzie 

maja zagwarantowany nocleg. 

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na pomoc pogorzelcom 

1 000 000,00 zł, ruszyła także doraźna pomoc mieszkańców Nowej Białej. Ponadto 

Archidiecezja Krakowska poleciła, by w dniu 27 czerwca 2021 r. pod wszystkimi kościołami 

zostały zorganizowane zbiórki pieniędzy, a następnie za pośrednictwem Wydziału  

ds. Charytatywnych Kurii metropolitalnej w Krakowie zebrane środki pieniężne zostaną 

przekazane na pokrycie najbardziej naglących wydatków osób dotkniętych pożarem.  

Solidaryzując się z osobami poszkodowanymi w wyniku pożaru, który miał miejsce  

w dniu 19 czerwca 2021 r., Sejmik Województwa Podkarpackiego postanowił objąć wsparciem 

Gminę Nowy Targ, w której ucierpiało 27 rodzin i udziela pomocy finansowej  

w wysokości 250 000,00 zł. Środki będą przeznaczone na zadanie z zakresu pomocy 

społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków 

celowych dla poszkodowanych rodzin, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

 


