
DRUK NR 8/VII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm./ art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./  art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm. / uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Gminie Mieszkowice dotacji celowej w roku 2019 na wydatki 
inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 
z przeznaczeniem na odbudowę lokali komunalnych zniszczonych w dniu 31 października 2018 r. 
w wyniku pożaru wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 
1 w Mieszkowicach. 

§ 2. Źródłem pokrycia zadania, o którym mowa w paragrafie 1, są dochody własne Gminy Gryfino.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania określone 
zostaną w umowie o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Gminą Gryfino a Gminą 
Mieszkowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.

z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm./ w przypadku udzielenia pomocy finansowej dla jednostki

samorządu terytorialnego, wymagane jest podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego odrębnej uchwały określającej w/w pomoc.

Udzielona pomoc finansowa zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne lub zakupy

inwestycyjne dla Gminy Mieszkowice w związku z koniecznością odbudowy lokali komunalnych

zniszczonych w dniu 31 października 2018 r. w wyniku pożaru wielorodzinnego budynku

mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach.

Wskutek rozprzestrzenienia się ognia całkowitemu zniszczeniu uległo osiem lokali komunalnych

a 23 osoby straciły cały dorobek życia. Dodatkowo waląca się ściana szczytowa palącego

się budynku komunalnego uszkodziła dach przylegającej do niego kamienicy prywatnej, co

w konsekwencji spowodowało wyłączenie go z użytkowania. W dniu 2 listopada 2018 r. Burmistrz

Gminy Mieszkowice wystąpił do Gminy Gryfino pismem z prośbą o udzielenie wsparcia

finansowego w celu odbudowy zniszczonego budynku komunalnego.

W celu udzielenia pomocy finansowej niezbędne jest podjęcie ww. uchwały.
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