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

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

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

 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 

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

Gminie Radymno na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem 

na  wypłatę zasiłku celowego rodzinie z Gminy Radymno poszkodowanej  

w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 26 marca 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 Gminie Radymno w 2021 roku. 
 
 

W dniu 26 marca 2021 r. trzyosobową rodzinę zamieszkałą w miejscowości 

Sośnica, na terenie Gminy Radymno, pożar pozbawił domu mieszkalnego, jak również 

całego dorobku życia. Spaleniu uległ budynek mieszkalny wraz z wyposażeniem, 

pozostały tylko mury pokryte sadzą. W ww. rodzinie dwie osoby są niepełnosprawne 

matka i córka. Sytuacja ekonomiczna rodziny jest trudna, małżeństwo utrzymuje się  

z pracy dorywczej męża i wynagrodzenia żony oraz świadczeń (tj. zasiłek 

pielęgnacyjny, 500+, świadczenie z funduszu alimentacyjnego). Posiadane środki 

finansowe przez rodzinę są nie wystarczające na samodzielne odbudowanie budynku 

mieszkalnego.  

Gmina Radymno udzieliła pogorzelcom wsparcia finansowego w wysokości 

10 000,00 zł, udostępniła tymczasowy lokal do zamieszkania oraz zadeklarowała, 

iż zostanie przydzielone poszkodowanej rodzinie drewno na nowy dach budynku 

mieszkalnego.  

Dodatkowo, Wójt Gminy Radymno zwrócił się z wnioskiem w dniu 15 czerwca 

2021 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego o udzielenie wsparcia dla 

poszkodowanej w wyniku ww. pożaru rodziny.  

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

budowlanych niezbędnych do odbudowy domu dla ww. rodziny oraz 

dofinansowanie kosztów robót budowlanych, czy doposażenia ww. budynku. 

 
 


