
PROJEKT                                                                                                                                                  

 

 

                                                      UCHWAŁA NR  378/2022 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 30 maja 2022 roku 

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216             

ust. 2 pkt 5 i  art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                              

(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje: 

 

           § 1. Gmina Przemęt udzieli Gminie Dobrzyca w 2022 roku pomocy finansowej                        

w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

z przeznaczeniem na usuwanie skutków niszczycielskiego działania trąby powietrznej,                   

która przeszła w miejscowościach Dobrzyca i Sośnica w dniu 17 lutego 2022 roku. 

 

           § 2. Podstawą formalną przekazania dotacji będzie umowa zawarta  w trybie ustawy       

o finansach publicznych. W umowie zostaną zawarte szczegółowe warunki udzielenia 

pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia dotacji. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                    

 

                                                                                                             Elżbieta Wita 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr  378/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 maja 2022  r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca. 

 

 

Pismem z dnia 7 marca 2022 roku Rady Miejskiej Dobrzyca został przekazany do  Wójta                    

i  Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt Apel Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia  

28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku 

przejścia trąby powietrznej w miejscowościach Dobrzyca i Sośnica w dniu 17 lutego 2022 

roku.  

Prośba o wsparcie została skierowana do wielu samorządów w tym do Gminy Przemęt.  

Zasadne jest,  aby udzielić pomocy finansowej Gminie Dobrzyca z przeznaczeniem                        

na usuwanie skutków niszczycielskiego działania trąby powietrznej, która przeszła                                

w miejscowościach Dobrzyca i Sośnica w dniu 17 lutego 2022 roku. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 

                                                                                                               Wójt Gminy 

                                                                                                       (-) Janusz Frąckowiak 


