
UCHWAŁA Nr 311 / 6230 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 14 września 2021 r. 

 

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

budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Stary Dzików 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 Gminie Stary Dzików 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 Gminie Stary Dzików 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 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Gminie 

Stary Dzików na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem 

na  wypłatę zasiłków celowych mieszkańcom z Gminy Stary Dzików, 

poszkodowanym w wyniku silnej nawałnicy z gradem i porywistym wiatrem, która 

miała miejsce w dniu 19.06.2021 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 ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego  

Gminie Stary Dzików w 2021 roku. 
 
 

W dniu 19 czerwca 2021 r. przez obszar Gminy Stary Dzików przeszła silna 

nawałnica z gradem i porywistym wiatrem, w wyniku której uszkodzonych zostało około 

15 pokryć dachowych na domach mieszkalnych i budynkach gospodarczych,  

a także zniszczeniu uległy samochody, sprzęt rolniczy oraz uprawy rolne, które 

stanowią główne źródło utrzymania mieszkańców. 

Wójt Gminy Stary Dzików poinformował, iż obecnie trwa szacowanie zniszczeń 

spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Ze wstępnego rozeznania wynika, 

że straty w rolnictwie wynoszą około 2 500 000,00 zł, natomiast wartość strat 

zniszczonych i uszkodzonych budynków wynosi około 900 000,00 zł. 

Gmina Stary Dzików boryka się z problemami finansowymi, sytuacja 

dochodowa mieszkańców na przełomie ostatnich kilkunastu miesięcy uległa 

znacznemu pogorszeniu z uwagi na stan epidemii COVID-19. Środki finansowe Gminy 

kierowane były w stronę walki z pandemią i zabezpieczeniem osób najbardziej 

zagrożonych jej skutkami. Ponadto, na terenie ww. Gminy w roku ubiegłym znaczna 

część gospodarstw rolnych poniosła straty w plonach rolnych  

z uwagi na deszcze nawalne i wiosenne przymrozki, co w znacznym stopniu 

spowodowało obniżenie dochodów i stopy życiowej mieszkańców. 

Dodatkowo na terenie Gminy Stary Dzików i Powiatu Lubaczowskiego  

nie działają żadne instytucje z sektora organizacji pozarządowych, które mogłyby 

wspomóc mieszkańców w aspekcie naprawy szkód w domostwach i plonach rolnych. 

Wójt Gminy Stary Dzików zwrócił się z wnioskiem w dniu 30 czerwca 2021 r. 

do  Marszałka Województwa Podkarpackiego o udzielenie wsparcia  

dla poszkodowanych w wyniku ww. nawałnicy rodzin.  

Pomoc finansowa zostanie udzielona Gminie Stary Dzików, w 2021 r., 

w  wysokości 10 000,00 zł, na zadanie z zakresu pomocy społecznej, 

z  przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom, poszkodowanym 

w  wyniku silnej nawałnicy z gradem i porywistym wiatrem. Zasiłki celowe zostaną 

przyznane na naprawę szkód w domostwach indywidualnych. 


