
UCHWAŁA Nr 305 / 6058 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 19 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków 

budżetu Województwa Podkarpackiego Miastu Radymno w 2021 roku. 
 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku      

w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 

Podkarpackiego Miastu Radymno w 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - Projekt - 
 
UCHWAŁA  NR............/..........21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia.................2021 r. 

 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 

Podkarpackiego Miastu Radymno w 2021 roku. 

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 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 2020 r., poz. 1668  

z późn. zm.). 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  

w roku 2021, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), Miastu 

Radymno na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na  wypłatę 

zasiłków celowych dla rodzin z Miasta Radymno poszkodowanych w wyniku pożaru, 

który miał miejsce w dniu 4 czerwca 2021 r.  

 

2. 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 Miastu Radymno w 2021 roku. 
 
 

W dniu 22 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta Radymno zwrócił się z wnioskiem  

do Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z prośbą o udzielenie pomocy 

finansowej dla ośmiu rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego, który 

miał miejsce w dniu 4 czerwca 2021 r., w Mieście Radymno.   

Pożar zniszczył dach budynku wielorodzinnego oraz mieszkania umieszczone  

na poddaszu. W wyniku akcji pożarniczej 3 mieszkania położone na pierwszym piętrze, 

bezpośrednio pod palącymi się pomieszczeniami zostały zniszczone i wymagają 

generalnego remontu. W 3 mieszkaniach położonych na parterze doszło do częściowego 

zalania i zaczadzenia, remontu wymagają ściany i podłogi.   

Wspólnota mieszkaniowa ww. budynku, w ubiegłym roku zaciągnęła pożyczkę, 

celem wykonania elewacji budynku. W roku 2012, wykonano na ww. budynku 

mieszkalnym nowy dach, który również został sfinansowany z kredytu. Po pożarze, 

całkowitego remontu wymaga dach budynku mieszkalnego oraz mieszkania położone  

na poddaszu.  

Wspólnota mieszkańców opłacała ubezpieczenie ww. budynku. Zarządca budynku 

w dniu 21.07.2021 r. uzyskał informację od firmy ubezpieczającej ww. budynek,  

iż Wspólnota mieszkańców otrzyma odszkodowanie w wysokości 100 000,00 zł. 

Wskazana powyżej kwota nie pokrywa nawet w 50 procentach kosztu remontu dachu  

ww. budynku, gdyż koszt naprawy dachu prawdopodobnie wyniesie 300 000,00 zł  

(na remont dachu w 2012 r. Wspólnota mieszkańców zaciągnęła kredyt). 

Ponadto, 3 rodziny poszkodowane w ww. zdarzeniu, otrzymały odszkodowanie  

z tytułu ubezpieczenia mieszkań, w sumie ok. 10 000,00 zł (ww. rodziny zamierzają 

odwołać się od powyżej wskazanej kwoty odszkodowania, ponieważ przyznana kwota jest 

bardzo niska). 

Miasto Radymno otrzymało dotacje celową od Wojewody Podkarpackiego 

w wysokości 40 000,00 zł na pomoc celową dla ww. poszkodowanych w wyniku pożaru 

rodzin Z własnego budżetu Miasto Radymno może przeznaczyć kwotę 31 000,00 zł.  

W sumie 71 000,00 zł - zostanie przeznaczone przez Miasto Radymno na wypłatę pomocy 

dla ww. rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, jednakże jest 

to pomoc niewystarczająca na pokrycie kosztów odbudowy i remontu ww. budynku 

wielorodzinnego.  



Pomoc finansowa zostanie udzielona Miastu Radymno w 2021 r., w wysokości  

15 000,00 zł, na zadanie z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę 

zasiłków celowych dla rodzin z Miasta Radymno poszkodowanych w wyniku pożaru, który 

miał miejsce w dniu 4 czerwca 2021 r. Zasiłki celowe zostaną przyznane na zakup 

materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy budynku mieszkalnego dla  

ww. rodzin oraz dofinansowanie kosztów robót budowlanych, czy doposażenia  

budynku (uszkodzonych w wyniku pożaru mieszkań ww. rodzin). 


