UCHWAŁA NR XLIII/397/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez gminę Przygodzice.
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 139, poz. 814,
Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385; z 2012 r. poz. 354; z 2013 r. poz. 193),
art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), Rada Miejska
w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez gminę Drawsko Pomorskie gminie Przygodzice
dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) na zadania
w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego, jakim był wybuch gazociągu wysokiego ciśnienia w dniu
14 listopada 2013 r. w Jankowie Przygockim.
§ 2. Szczegółowe zasady przekazania, wykorzystania oraz rozliczenia udzielonej dotacji
zostaną ustalone w odrębnym porozumieniu zawartym przez gminę Drawsko Pomorskie
i gminę Przygodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie
W związku z ogromnymi szkodami jakie nastąpiły w wyniku wybuchu gazociągu
wysokiego ciśnienia, który miał miejsce 14 listopada 2013 roku w Jankowie Przygodzkim,
gmina Drawsko Pomorskie zadeklarowała chęć udzielenia pomocy finansowej w wysokości
10.000 złotych gminie Przygodzice, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla
poszkodowanych mieszkańców Jankowa Przygodzkiego.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
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