
UCHWAŁA NR VII/5T /2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia Gminie Środa Wielkopolska pomocy finansowej celem wsparcia 
osób poszkodowanych w pożarze w miejscowości Brodowo, Gmina Środa Wielkopolska.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Borek Wlkp. pomocy finansowej Gminie Środa
Wielkopolska na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na udzielenie 
pomocy rodzinom poszkodowanym w pożarze w miejscowości Brodowo, Gmina Środa 
Wielkopolska.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2019 rok, w wysokości 2.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska, 
a Gminą Borek Wlkp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z Pawlak!

licjskii/j.

Opracowała:
Mirosława Kozłowska



UZASADNIENIE

W pożarze budynków w dniu 9 lutego br. w miejscowości Brodowo Gmina Środa 

Wielkopolska, w którym ucierpiały cztery rodziny, z których doszczętnie straciła dach nad 

głową czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci w wieku szkolnym oraz trzy rodziny 

(małżeństwo emerytów, małżeństwo z dorosłym dzieckiem oraz jednoosobowe gospodarstwo 

domowe). Każda z rodzin poszkodowanych wymaga pomocy w odbudowie swojego 

mieszkania. Poza stratami budowlanymi, rodziny poniosły ogromne straty w dobytku, 

zniszczone zostało wyposażenie pomieszczeń, sprzęt gospodarstwa domowego, meble, odzież.

Wobec powyższego, w obliczu skutków żywiołu jakim był pożar, udzielenie wsparcia 

finansowego Gminie Środa Wielkopolska i podjęcie w tej sprawie uchwały jest uzasadnione.


