Uchwała Nr 293/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Brusy
w województwie pomorskim
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
§1
Udziela się z budżetu Gminy Celestynów pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Gminy Brusy w województwie pomorskim na naprawę gminnej infrastruktury drogowej.
§2
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu na 2017 rok,
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

UZASADNIENIE
Skutki nawałnicy, która przeszła przez tereny województwa pomorskiego w nocy z 11 na 12
sierpnia br. mają ogromny wymiar finansowy. Zniszczeniu uległa infrastruktura drogowa
i energetyczna, budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne i gospodarcze.
Odnotowano straty w uprawach rolnych i leśnych.
Starosta Powiatu Chojnickiego oraz Burmistrz Gminy Brusy zwrócili się z apelem
do przedstawicieli samorządów o wsparcie finansowe.
W Gminie Brusy żywioł zniszczył i odebrał mieszkańcom dorobek całego życia. Dach nad
głową straciło ponad 20 rodzin, w tym 17 domów zostało całkowicie zniszczonych,
uszkodzonych zostało ponad 600 budynków mieszkalnych i 700 budynków gospodarczych.
Pomoc finansowana na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Brusy
z przeznaczeniem na naprawę gminnej infrastruktury drogowej została ujęta w budżecie
Gminy Celestynów na 2017 rok w dziale 600, rozdziale 60016, § 2710.
Pomoc finansowa z budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok w wysokości 10.000,00 zł
będzie wyrazem wsparcia i solidarności z władzami i mieszkańcami Gminy Brusy oraz
umożliwi w części likwidację skutków nawałnicy.

