
 
UCHWAŁA NR………./………./2023 

RADY POWIATU W GRYFINIE 
z dnia…………………… 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Banie 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 
1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Powiatu w Gryfinie 
uchwala, co następuje: 
 
§1. 1. Udziela się pomocy finansowej gminie Banie w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy 
tysiące złotych) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkanki Bań w związku  
z pożarem jej domu w godzinach wieczornych dnia 22.11.2022 r. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej. 

3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca szczegółowe 
warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków 
finansowych. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady 

 

 Roman Michalski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UZASADNIENIE 

 
 

W godzinach wieczornych dnia 22.11.2022 r. doszło do pożaru budynku 
mieszkalnego. W wyniku pożaru mieszkanka Bań została pozbawiona dachu nad głową, jak 
również podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. 

Udzielona pomoc pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby oraz częściowo pokryć 
straty powstałe w wyniku pożaru. Szczegóły udzielonej pomocy i rozliczenie dotacji zostaną 
określone w umowie z gminą Banie. 

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 
1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji 
celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego. 
 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Waldemar Derkacz 
 


