
UCHWAŁA NR XLVII/603/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:

§ 1. 
Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na 
przywrócenie infrastruktury drogowej zniszczonej przez nawałnice, wichury, huragany oraz wskutek 
zastosowania ciężkiego sprzętu na terenie Gminy Czersk w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. - 
modernizację ul. Kowalkowskiego w Rytlu.

§ 2. 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2017 rok w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na ww. zadanie.

§ 3. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Sandomierz, a Gminą Czersk.

§ 4. 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Wsparcie finansowe w kwocie 30.000,00 zł udzielone przez Gminę Sandomierz przeznaczone zostanie na
przywrócenie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czersk, zniszczonej przez nawałnice, wichury,
huragany jakie miały miejsce w dniach 11-12 sierpnia b.r.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest udzielenie przez Gminę Sandomierz pomocy finansowej Gminie
Czersk w przedmiotowej sprawie.
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