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/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 7a, art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w 2017 r. na rzecz Powiatu Sępoleńskiego
w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” polegającego
na odbudowie infrastruktury drogowej uszkodzonej w skutek nawałnic i gwałtownych burz, które miały
miejsce w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. oraz trąb powietrznych i ulewnych deszczy, które przeszły
przez teren Powiatu Sępoleńskiego w dniu 21 sierpnia 2017 r.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia zostaną określone
w umowie pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Powiatem Sępoleńskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 19.09.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wpłynęło pismo z Powiatu Sępoleńskiego z prośbą
o udzielenie pomocy finansowej na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, która ucierpiała podczas
nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Sępoleńskim w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. oraz trąbami powietrznymi
oraz ulewnymi deszczami, które przeszły przez teren Powiatu w dniu 21 sierpnia 2017 r.
Środki finansowe, które Powiat Oświęcimski przekaże na zadanie pn. „Przebudowa wybranych odcinków dróg
publicznych kategorii powiatowej” zostaną przeznaczone w całości na odbudowę uszkodzonej infrastruktury drogowej.
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