UCHWAŁA Nr XLII/33/2010
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie pomocy finansowej dla gminy Wilków w Powiecie Opolskim, Woj.
Lubelskie na usuwanie skutków powodzi.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym – tekst jednolity (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm. )
Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:
§1
Udziela się z budżetu Gminy Jedlińsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej
w kwocie 15.000,00 zł. Gminie Wilków w Powiecie Opolskim, Woj. Lubelskie z
przeznaczeniem na inwestycję „Odbudowa drogi w Zastowie Karczmiskim
na dz. 393, 384, 388” w ramach usuwania skutków powodzi.
§2
Podstawą przekazania środków na realizację pomocy finansowej będzie umowa
zawarta pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gminą Wilków w Powiecie Opolskim, Woj.
Lubelskie, określająca przeznaczenie środków i zasady ich rozliczania. Do
zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.
§3
Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi Gminy Jedlińsk
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Urząd gminy Wilków w Powiecie Opolskim, Woj. Lubelskie, zwrócił się z prośbą
o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego, przeznaczonego dla
mieszkańców gminy poszkodowanych w wyniku powodzi, która nawiedziła Gminę
w maju i czerwcu br. Gmina rozlokowana jest nad przełomowym odcinkiem Wisły
na pograniczu Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej, wzdłuż drogi łączącej
Kazimierz Dolny z Opolem Lubelskim, na południe od Kazimierza. Zajmuje
powierzchnię 7 954 ha, co stanowi 9,9% powierzchni powiatu opolskiego i około
0,3% powierzchni województwa lubelskiego. Charakterystyczną dla gminy jest
rozdrobniona sieć osadnicza obejmująca 26 miejscowości. Gminę Wilków dotknęła
powódź, w wyniku której doszło do zalania ponad 90% ogólnej powierzchni całej
Gminy. Kataklizm pozbawił dachu nad głową ponad 4000 ludzi. Zostali oni bez
środków do życia, utracili bezpowrotnie swoje gospodarstwa, sprzęt do produkcji.
Zniszczeniu uległa praktycznie cała infrastruktura Gminy służąca mieszkańcom.
Potrzeby finansowe aby umożliwić poszkodowanym rodzinom w miarę normalną
egzystencję są ogromne i wykraczają poza możliwości finansowe gminy.
W związku z powyższym władze gminy apelują o pomoc do samorządów,
instytucji, firm oraz osób prywatnych, w tym także do samorządu gminy Jedlińsk.

