
UCHWAŁA NR XXX/304/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski poszkodowanej w wyniku 
nawałnicy w dniu 26 czerwca 2020 r. 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., Nr 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

Rada Miejska w Rymanowie 
u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. Udzielić Gminie Jawornik Polski pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, 
która miała miejsce na terenie Gminy Jawornik Polski w dniu 26 czerwca 2020 r. tj. na remont dróg gminnych 
na terenie Gminy Jawornik Polski. 

§ 2. Sposób przekazania oraz rozliczenia środków finansowych określonych w § 1 zostanie w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Rymanów a Gminą Jawornik Polski. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. t. j. Dz. U.
z 2020 r., Nr 713 ze zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy,
w tym pomocy finansowej.

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu udzielenie Gminie Jawornik Polski pomocy finansowej
na usuwanie skutków klęski żywiołowej. W dniu 26 czerwca 2020 r. przeszły potężne nawałnice, które
spowodowały ogromne zniszczenia na terenie Gminy Jawornik Polski. Solidaryzując się z osobami
poszkodowanymi i władzami Gminy Jawornik Polski przekazuje kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) na likwidację skutków tego żywiołu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się w pełni za uzasadnione.

Sporządziła: M. Żarnowska
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