
Uchwała Nr / /2021 
Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 2021r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 220 i 
216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 202lr. 
poz. 305 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

Udziela się pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zł. dla Miasta i Gminy Bodzentyn 
z przeznaczeniem na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym. Pomoc zostanie 
udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kieleckiego na rok 202lr. 

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w §1 będzie podpisanie przez każdą 
ze stron umowy zawierającej szczegóły przekazania i rozliczenia otrzymanych środków. 

§1 

§2 

Zobowiązanie z tytułu pomocy finansowej zostanie pokryte z dochodów własnych. 

§3 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

CZŁOf ĄDU 
Jacek Kuzia 

O .wb 
•Tn-flch Sprawdzono pod względem 



UZASADNIENIE 

W dniu 23.11.2021 roku do PCPR w Kielcach wpłynął wniosek Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn z prośbą o przyznanie pomocy z przeznaczeniem dla rodziny, u której w 
wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego - pożaru, zniszczeniu uległy budynki 
gospodarstwa agroturystycznego, w których prowadzona była działalność artystyczna i 
kulturalna pn. „Kapkazy -Szkoła Wrażliwości". Prowadzona przez osoby poszkodowane 
działalność stanowiła źródło ich utrzymania . Pismem z dnia 29 listopada 202 lr. (data wpływu 
do PCPR w Kielcach - 30 listopada 202lr.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 
poinformował, iż Gmina udzieliła rodzinie wsparcia finansowego w kwocie 10.000,00zł. 
Dodatkowa pomoc finansowa ze środków budżetu powiatu pozwoli na częścicwe pokrycie 
kosztów związanych z odbudową i remontem powstałych w wyniku pożaru zniszczeń. 

W związku z powyższym, Rada Powiatu Kieleckiego przyznaje na ten cel 5.000,00 
złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). 


