Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski
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 2020 r. poz. 713), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 8691)) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 232)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Białystok pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski z przeznaczeniem na
odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Miasta Białegostoku na 2020 r., w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Jawornik Polski.
§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia umowy z Wójtem Gminy Jawornik Polski,
która w sposób szczegółowy określi zasady, tryb i warunki udzielenia pomocy finansowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r.
poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i 1086
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UZASADNIENIE
W ostatnim tygodniu czerwca 2020 r. nad południowo-wschodnią Polską wystąpiły groźne zjawiska
pogodowe, w ich wyniku przetoczyły się nad województwem podkarpackim, w powiecie przeworskim
gwałtowne ulewy, które spowodowały straty m.in. w Gminie Jawornik Polski.
W ramach samorządowej solidarności proponuję wsparcie samorządu Jawornika Polskiego kwotą
300 tys. zł, z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy.
W gminie Jawornik Polski zniszczone zostały m.in. fragmenty linii zabytkowej kolejki, chodniki,
drogi i dwa mosty, przez co między wsiami nie ma komunikacji drogowej.
Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w umowie o udzielenie pomocy finansowej.
Białystok, ...... lipca 2020 r.

Id: B5D9F4D2-781C-4048-A528-09B9AB12E08C. Projekt

Strona 1

