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

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

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

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu  

Województwa Podkarpackiego Gminie Błażowa 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 pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021, 

w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), Gminie Błażowa na zadania 

z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na  wypłatę zasiłku celowego rodzinie 

poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 11 września 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 Błażowa w 2021 roku. 
 

W dniu 11 września 2021 r. w miejscowości Nowy Borek doszło do pożaru budynku 

mieszkalnego mężczyzny z terenu Gminy Błażowa. Pożar pozbawił mieszkańca domu 

rodzinnego, jak również całego dorobku życia. Poszkodowany mężczyzna jest samotny. 

Końcem sierpnia 2021 r. stracił pracę i obecnie utrzymuje się wyłącznie z zasiłku dla osób 

bezrobotnych.  

Sytuacja pogorzelca jest bardzo trudna. Budynek mieszkalny nie nadaje się do 

zamieszkania. Pożar spowodował straty, których mężczyzna w oparciu o własne środki 

nie jest w stanie pokryć. W wyniku pożaru spłonęło doszczętnie wyposażenie domu, m.in. 

meble, sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania.   

Obecnie mężczyzna dzięki wsparciu samorządu gminnego otrzymał budynek 

gospodarczy, który stara się zaadaptować na pomieszczenia mieszkalne, celem 

zamieszkania w nim na stałe. Budynek jest w stanie surowym, wymaga gruntownego 

remontu i modernizacji m. in. wymiany dachu, dobudowania łazienki, a także doposażenia 

w meble, sprzęty gospodarstwa domowego. Niezbędne jest również zaopatrzenie 

budynku we wszelkie media tj. przyłącz prądu, wody, kanalizacji, ogrzewania.  

Poszkodowany na podstawie decyzji Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Błażowej otrzymał pomoc finansową w wysokości 10 000,00 zł, 

z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Lokalna społeczność, również 

stara się pomóc pogorzelcowi m. in. ofiarując ubrania, środki czystości, meble itp.  

Dodatkowo, Burmistrz Gminy Błażowa zwrócił się z wnioskiem w dniu 22 września 

2021 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego o udzielenie wsparcia  

dla poszkodowanego w wyniku ww. pożaru mieszkańca Gminy Błażowa.  

Pomoc finansowa zostanie udzielona Gminie Błażowa, w 2021 r., w wysokości 

4 000,00 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę 

zasiłku celowego poszkodowanemu w wyniku pożaru domu. Zasiłek celowy zostanie 

przyznany na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu i modernizacji 

budynku gospodarczego oraz dofinansowanie kosztów robót budowlanych, 

czy doposażenia ww. budynku. 


