PROJEKT

Uchwała Nr......... /.......... /2021
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia..................... 2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia.
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 202Ir.
poz. 305 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1

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

§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

W dniu 06.10.2021 roku do Starosty Kieleckiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy Nowa Słupia z prośbą o przyznanie pomocy z przeznaczeniem dla rodziny, u której
w wyniku zdarzenia losowego - obfitych opadów deszczu, zniszczeniu uległ dach domu.
Z informacji przekazanych w piśmie wynika, że sytuacja życiowa poszkodowanych jest trudna,
a rodzina nie jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć zaistniałej sytuacji. Rodzina otrzymała
wsparcie finansowe z budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia w kwocie 5.000,00zł., ze względu
na niepełnosprawność. Dodatkowa pomoc finansowa ze środków budżetu powiatu pozwoli na
częściowe pokrycie kosztów związanych z odbudową i remontem powstałych w wyniku ulewy
zniszczeń.
W związku z powyższym, Rada Powiatu Kieleckiego przyznała na ten cel 5.000,00
złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).
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