
PROJEKT  

UCHWAŁA NR ......./………/2017 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia  ..................... 2017 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, 

województwo kujawsko-pomorskie 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 

446, poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260,  

z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 

1537), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo 

kujawsko-pomorskie w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)  

z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych po nawałnicach – wydatki bieżące. 

§ 2. 

Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 

Gminy Milanówek na 2017 rok.  

§ 3 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków, 

określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Milanówek a Gminą Sępólno Krajeńskie. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie, powiat 

sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie 

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

budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w 

odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

odrębną uchwałą.  

Na podstawie art. 220 ww. ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona 

pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc 

rzeczowa. Podstawą przekazania środków na realizację niniejszej pomocy, jest umowa określająca 

przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 

W dniu 7 września 2017 r. wpłynęła do Burmistrza Miasta Milanówka prośba o wsparcie finansowe 

dla Gminy Sępólno Krajeńskie. Gmina Sępólno Krajeńskie jest gminą poszkodowaną w wyniku 

nawałnicy, która przeszła przez jej teren w nocy z 11-12 sierpnia 2017 r. Tragedia dotknęła wielu 

mieszkańców gminy. Straty w budynkach mieszkalnych dotknęły ponad 200 rodzin, zniszczenia  

i uszkodzenia wystąpiły w ponad 250 budynkach gospodarczych i inwentarskich. Szczegółowe 

warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone 

zostaną w umowie pomiędzy Gminą Milanówek a Gminą Sępólno Krajeńskie. Zważywszy na te 

okoliczności podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Sępólno Krajeńskie jest 

zasadne.  

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 


