UCHWAŁA NR XXX/245/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia gminie Dubiecko pomocy finansowej na usunięcie
skutków powodzi
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695,
poz. 1175) Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miasta Głowno pomocy finansowej gminie Dubiecko, która ucierpiała
w wyniku nawałnicy i powodzi.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w par. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Miasta Głowno na 2020 r. w łącznej kwocie 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) poprzez
przekazanie poszkodowanej gminie środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane
z remontami i naprawami infrastruktury drogowej.
§ 3. Szczegółowe warunki pomocy finansowej, jej przeznaczenie i przekazanie zostaną określone w umowie
zawartej pomiędzy poszkodowaną gminą a Gminą Miasta Głowno. Wzór umowy stanowi załącznik 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głownie
Grzegorz Szkup
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Załącznik do uchwały Nr XXX/245/20
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 29 lipca 2020 r.
Załącznik do uchwały w sprawie udzielenia gminie Dubiecko pomocy finansowej na usunięcie skutków
powodzi.
UMOWA
zawarta w dniu ………………
pomiędzy Gminą Miasta Głowno
reprezentowaną przez
………………………………………………….
Burmistrza Głowna
Zwaną dalej Gminą Miasta Głowno
a
Gminą Dubiecko
reprezentowaną przez
…………………………………………………..
Zwaną w dalszej części Gminą Dubiecko
§ 1. Gmina Miasta Głowno przekazuje kwotę …………………(słownie………………………..) złotych
Gminie Dubiecko na rachunek bankowy, nr konta…………………………................................... w terminie do
dnia …………………………………..
§ 2. Dotacja winna być wykorzystana w terminie do 30 listopada 2020 roku na zasadach określonych Ustawą
o finansach publicznych.
§ 3. Po zakończeniu umowy Gmina Dubiecko zobowiązuje się do przekazania sprawozdania z wykorzystania
udzielonych środków finansowych w terminie do 14 grudnia 2020 r.
§ 4. W przypadku niewykorzystania środków w całości, pozostała kwota podlega zwrotowi do Gminy Miasta
Głowno w terminie do 15 grudnia 2020 roku na rachunek bankowy Gminy Miasta Głowno nr
……………………………………………………….
§ 5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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