
UCHWAŁA Nr /17 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 28 września 2017 roku 

PROJEKT 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy na usuwanie skutków 
nawałnicy. 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt.5 i art. 220 ust.l i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) - Rada Gminy 
Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje: 

§ 1 
Udziela się z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki pomocy finansowej Gminie Brusy w kwocie 
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na wypłatę świadczeń w ramach pomocy 
społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce na terenie 
Gminy Brusy. 

§ 2 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. 

§ 3 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Brusy a Gminą Mińsk Mazowiecki. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr /17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2017 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy na usuwanie skutków 
nawałnicy. 

Gmina Brusy została dotknięta klęską żywiołową w postaci nawałnicy, która przeszła przez teren tej 
Gminy w nocy z 11 na 12 sierpnia br. Żywioł zniszczył ponad 800 budynków mieszkalnych oraz 
ponad 1050 budynków gospodarczych. 
Przekazane środki zostaną wykorzystane na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej 
dla osób poszkodowanych. 

Zgodnie z treścią art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , z budżetu może 
być udzielona pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w formie dotacji 
celowej. W związku z tym konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania stosownej umowy w tym zakresie. 


