
Projekt 32/XXIII 

UCHWAŁA  Nr …../…./2020 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia …………… 2020 r. 

 

 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na usuwanie 

skutków klęski żywiołowej spowodowanej ulewnymi deszczami w czerwcu 2020 roku 

 

 Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019  poz. 869) Rada Miasta Radymna 

 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Udzielić pomocy finansowej dla Gminy Bircza w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej  

w zakresie usług sprzętowo-transportowych 

 

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu Miasta Radymna na 2020 rok. 

 

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 

środków określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem Radymnem a Gminą Bircza. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Radymna 

Andrzej  Pacek 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Gmina Bircza została dotknięta klęską żywiołowa spowodowana ulewnymi deszczami  

w czerwcu bieżącego roku. Przekazane środki zostaną wykorzystane na zadanie bieżące – usługi 

sprzętowo-transportowe. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy 

mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy,  

w tym  finansowej. Art. 220 ust. 1 stanowi, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może 

być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji 

celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa. 

Jak wynika z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych o udzieleniu pomocy 

decyduje organ stanowiący odrębną uchwałą. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie 

stosownej uchwały Rady Miasta Radymna w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Gminy Bircza. 

 


