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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa 

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) 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.zm.2)) Rada Gminy Świerczów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Świerczów pomocy finansowej Gminie Bierawa na zadanie z zakresu 
pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w Bierawie przy ul. Kościelnej. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Świerczów na 2020 rok, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 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 Bierawa.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Paduch 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649. 
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UZASADNIENIE

W odpowiedzi na prośbę Wójta Gminy Bierawa o pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru,
czego skutkiem zostało mieszkań pozbawionych 5 rodzin, w tym 3 rodziny z małymi dziećmi oraz jedna
osoba w podeszłym wieku, stosownie do zaproponowanej przez Radnych Gminy Świerczów kwoty
w wysokości 2.000,00 zł, aby nie pozostać obojętnym na los ludzi dotkniętych tym nieszczęściem,
opracowano projekt uchwały udzielający wsparcia finansowego niezbędnego do odbudowy budynku
mieszkalnego po pożarze i wsparcia rodzin w tej trudnej dla nich sytuacji.
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