
UCHWAŁA NR XXVIII/140/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 446 z późn. zm.1))  i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) , Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Chojnowa pomocy finansowej Gminie Złotoryja z przeznaczeniem na 
pomoc dla poszkodowanych w pożarze  komunalnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Nowa Ziemia 
w dniach 19/20 września 2016 r.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1. zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2016 rok w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków 
określa umowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

1) Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1579.
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/140/16

Rady Miejskiej Chojnowa

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja

Zgodnie z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 885 z
późn. zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielana innym jednostkom samorządu
terytorialnego może być udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie
dotacji celowej.

W wyniku zdarzeń losowych jakie miały miejsce w gminie Złotoryja w nocy z 19 na 20 września 2016 r.
mieszkańcy i gmina Złotoryja ponieśli znaczne straty materialne. Pożar, który wybuchł w nocy z 19 na 20
września 2016 r. w komunalnym budynku wielorodzinnym w miejscowości Nowa Ziemia, strawił
doszczętnie dach i górne piętro budynku. Mieszkańcy ewakuowani z 22 lokali są obecnie ulokowani w
większości u swoich rodzin - kilku rodzinom wynajęto pokoje w schroniskach i agroturystyce.

Jest to jednak stan tymczasowy - docelowo Gmina musi zabezpieczyć lokale dla wszystkich
poszkodowanych. Istnieje zatem konieczność zgromadzenia środków finansowych na sfinansowanie
szerokiego zakresu robót budowlanych związanych z ewentualną odbudową spalonego budynku, jak i
remontów przystosowujących inne lokale na cele mieszkaniowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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