Projekt
UCHWAŁA NR............/..........18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia.................2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa
Podkarpackiego Gminie Cieszanów
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 8 a i art.
18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2018 r. poz. 913 z póżn. zm..),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
1.

2.

§ 1
Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego
w roku 2018 w wysokości 138.000 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy
złotych) Gminie Cieszanów na zadania z zakresu pomocy społecznej z
przeznaczeniem
na
wypłatę
zasiłków
celowych
mieszkańcom
poszkodowanym w związku z występowaniem na terenie powiatu
lubaczowskiego Afrykańskiego Pomoru Świń.
Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, termin przekazania środków oraz
sposób rozliczenia określi umowa zawarta z jednostką samorządu
terytorialnego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Cieszanów.
W dniu 1 sierpnia 2018 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie wydał
Rozporządzenie Nr 3/2018 (D.Urz. WP poz. 3393) w sprawie afrykańskiego
pomoru świń na terenie powiatu lubaczowskiego. Obszar zapowietrzony
obejmował teren Gminy Cieszanów. Na obszarze zapowietrzonym nakazano
między

innymi:

oznakowanie terenu, wyłożenie

na

drogach

publicznych

w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie
mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich
utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie
środka dezynfekcyjnego. Gmina na usuwanie skutków zarządzania kryzysowego
poniosła koszty w wysokości 59.072,29 zł, co dla budżetu Gminy jest dużym
obciążeniem.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zwrócił się do Samorządu Województwa
z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 150.000 zł na wypłatę zasiłków
celowych w ramach pomocy społecznej dla poszkodowanych przez wirus ASF
rolników prowadzących hodowlę trzody chlewnej.
Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu
udzielenie wnioskowane pomocy jest uzasadnione.

