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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasło 

Na podstawie art. 10. ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn.zm1).) Rada Gminy Świerczów uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  Udziela się z budżetu Gminy Świerczów pomocy finansowej Gminie Jasło z przeznaczeniem na 
realizację zadania  pn. „Naprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Trzcinica w Gminie Jasło”.  

§ 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Świerczów na 2020 rok, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

§ 3.  Szczegółowe warunki udzielenia oraz rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Świerczów a Gminą Jasło. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Janas 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, 

oraz 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. 
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Uzasadnienie  

Miejscowość Trzcinica w gminie wiejskiej Jasło (województwo podkarpackie) została dotknięta 
kataklizmem powodzi. W jej następstwie w miejscowości powstało wiele szkód (1/3 miejscowości 
praktycznie nie istnieje – ucierpiało 200 rodzin), których naprawa wymaga znacznych nakładów 
finansowych. Wobec powyższego w niniejszej uchwale organ stanowiący postanawia o udzieleniu pomocy 
finansowej Gminie Jasło z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej w miejscowości Trzcinica. 

Sporządził: Mateusz Bieniek
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