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

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/74/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ 
woj. małopolskie.

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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 220 
i 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. DZ.U. z 2021 
r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/74/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. małopolskie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Kuzia
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXII/74/21 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 roku 
udzielona została pomoc finansowa dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców 
w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ.

W dniu 15.10.2021 roku do Starosty Kieleckiego wpłynęło pismo Wójta Gminy Nowy 
Targ, którym poinformował, że na obecną chwilę pomoc jaka otrzymali mieszkańcy 
poszkodowanej gminy bilansuje wyszacowane szkody każdego domostwa. Jednocześnie Wójt 
zwrócił się z prośbą o przesunięcie przyznanych środków na odbudowę gminnego wodociągu, 
który uległ zniszczeniu w czasie pożaru.

Mając na uwadze, iż potrzeby mieszkańców zostały zabezpieczone pomoc finansowa 
przyznana w/w uchwałą nie jest już niezbędna.
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Nasz znak: F.3251.219.2021

gmin anow y targ 
34-400 NO WY TARG 

woj. małopolskie
Pan

URZĄD GMINY NOWY TARG
Wydział Finansowy

tel. 18 26 32 224/225/226 e-mail: ksiegowosc@ugnowytarg.pl

Data: 12.10.2021 r.

Roapis

Mirosław Gębski
Starosta Powiatu Kieleckiego

1 5. 10. 2021

Dotyczy: udzielenia pomocy finansowej dla Nowej Białej

Pragnę serdecznie podziękować Radzie Powiatu Kieleckiego za 
udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 
poszkodowanych mieszkańców Nowej Białej w wyniku pożaru w dniu 19.06.2021 r. 
Na obecną chwilę udzielona pomoc przez GOPS Nowy Targ bilansuje wyszacowane szkody 
każdego zabudowania mieszkalno - gospodarczego. W związku z tym jako Wójt Gminy 
Nowy Targ zwracam się z prośbą o przesunięcie pomocy finansowej na wydatki majątkowe 
związane z odbudową gminnego wodociągu na ul. Św. Katarzyny i Obłazowa które zostały 
zniszczone w czasie pożaru. Został ogłoszony przetarg i zostanie podpisana umowa na 
realizację w/w zadania którego koszt całkowity to 2 137 874,91 zł. z terminem wykonania 
do 31.12.2021r.
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