
UCHWAŁA Nr 161.XXVI.2020
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na 
realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków 
nawałnic

Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r , poz. 920 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869 z 
późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Sierpeckiego pomocy finansowej dla 
Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania 
skutków nawałnic, które miały miejsce w dniach od 21.06.2020 do 24.06.2020 
oraz od 26.06. 2020 do 29.06.2020 roku.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej z budżetu Powiatu Sieipeckiego na rok 2020 w kwocie 7 000 zł 
( słownie: siedem tysięcy złotych ).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz 
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie 
pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Przemyskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie Zespół w Płocku.



UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY Nr 161.XXVI.2020 

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 23 października 2020 roku

W dniach od 21.06.2020 do 24.06.2020 oraz od 26.06. 2020 do 29.06.2020 roku przez teren 
Powiatu Przemyskiego przeszły nawałnice. Skala zniszczeń jest ogromna, zniszczeniu uległa 
znaczna część powiatowej infrastruktury mostowej oraz drogowej m.in. drogi chodniki, 
przepusty, pobocza. Zarząd Powiatu Sierpeckiego poruszony tragedią w wyrazie solidaryzmu 
z mieszkańcami Powiatu Przemyskiego proponuje Radzie Powiatu Sierpeckiego podjęcie 
uchwały umożliwiającej udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sierpeckiego.
Z kolei artykuł 7a ustawy o samorządzie powiatowym daje powiatowi możliwość udzielenia 
pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, z tym, że pomoc taka musi 
zostać określona wr oddzielnej uchwale organu stanowiącego, co wynika z artykułu 216 ust.2 
pkt 5 ustawy o finansach publicznych.
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