DRUK NR 15/XXXIX

UCHWAŁA NR ………./………./17
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia ……………… 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy
Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn.zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz.1870, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Brusy
z przeznaczeniem na zakup materiałów i produktów, w skład których wchodzić będą m.in.:
agregaty prądotwórcze, sprzęt do prac przy usuwaniu skutków żywiołu, materiały budowlane,
płody rolne dla rolników, środki higieniczne i ubrania, chemia gospodarcza, sprzęt AGD, itp.
dla poszkodowanych podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. mieszkańców i rolników
Gminy Brusy.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji
celowej pochodzącej z dochodów własnych Gminy Gryfino, w wysokości 20.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Kasprzyk

Uzasadnienie
Zgodnie z art.216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/Dz.U. z 2016 r., poz.1870, z późn. zm./ w przypadku udzielenia pomocy finansowej dla
jednostki samorządu terytorialnego, wymagane jest podjęcie przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego odrębnej uchwały określającej w/w pomoc.
Udzielona pomoc finansowa zostanie przeznaczona na zakup materiałów i produktów,
w skład których wchodzić będą m.in.: agregaty prądotwórcze, sprzęt do prac przy usuwaniu
skutków żywiołu, materiały budowlane, płody rolne dla rolników, środki higieniczne i ubrania,
chemia gospodarcza, sprzęt AGD, itp. dla poszkodowanych podczas nawałnicy z 11 na 12
sierpnia 2017 r. mieszkańców i rolników Gminy Brusy.
W celu udzielenia pomocy finansowej niezbędne jest podjęcie ww. uchwały.

