
Uchwala Nr / /2022 
Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 2022r. 

- projekt-

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. 
0 samorządzie powiatowym (t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 220 
1 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DZ.U. 
z 2021 r. poz. 3 05z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§1 

Udziela się pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 zl. dla Miasta i Gminy Bodzentyn 
z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzelca. Pomoc zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej ze środków oudżetu Powiatu Kieleckiego na rok 2022 r. 

§2 

Zobowiązanie z tytułu pomocy finansowej zostanie pokryte z dochodów własnych. 

§3 

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

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 roku udzielona została 
pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Bodzentyn w kwocie 5 000,00 złotych 
z przeznaczeniem na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym. 

Pismem znak: MGO-PS.430.503.2021 z dnia 31.12.202lr. Z-ca Burmistrza Miasta 
i Gminy Bodzentyn poinformował, że Gmina nie jest w stanie przyjąć dotacji i podjąć 
żadnych działań ze względu na koniec roku budżetowego. Jednocześnie Burmistrz zwrócił się 
z prośbą o przesunięcie przyznanych środków na rok 2022 co pozwoliłoby dokonać rodzinie 
napraw powstałych w wyniku w/w zdarzenia. 

Mając na uwadze powyższe ponowne podjęcie uchwały dot. przyznania pomocy 
finansowe dla Miasta i Gminy Bodzentyn jest zasadne. 
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