-ProjektUchwała Nr X/ /2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z przeznaczeniem
na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5
i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§1
Udziela się z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego pomocy finansowej Gminie Kłomnice
z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.
§2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
środków budŜetu na 2007 rok, w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
§3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim,
a Gminą Kłomnice. Do zawarcia umowy upowaŜnia się Zarząd Powiatu w Wodzisławiu
Śląskim.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr X/ /2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 sierpnia 2007r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice dla poszkodowanych przez trąbę
powietrzną.

Art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) określa, Ŝe powiaty mogą sobie wzajemnie bądź
innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego moŜe być udzielona pomoc finansowa innym
jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Podstawą przekazania
środków na realizację pomocy jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków (art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

W dniu 20 lipca 2007 roku przez pięć Gmin powiatu częstochowskiego przeszła trąba
powietrzna, która spowodowała ogromne straty w gospodarstwach domowych mieszkańców
tychŜe Gmin. Największe zniszczenia budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych
powstały w Gminie Kłomnice. W związku z tym wskazane jest udzielenie przez Powiat
Wodzisławski pomocy finansowej tejŜe Gminie w formie dotacji celowej ze środków budŜetu
na 2007 rok w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
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