
UCHWAŁA Nr 311 / 6229 / 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 Dydnia 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 Dydnia 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 Dydnia 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), Gminie Dydnia  

na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na  wypłatę zasiłku 

celowego rodzinie z Gminy Dydnia, poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał 

miejsce w dniu 21.05.2021 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 Dydnia  
w 2021 roku. 

 

W dniu 21 maja 2021 r. pięcioosobową rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy 

Dydnia, pożar pozbawił domu mieszkalnego, jak również całego dorobku życia.  

W spalonym domu zamieszkiwało małżeństwo w podeszłym wieku wraz z dorosłą córką  

i zięciem oraz jedenastomiesięcznym wnukiem. Rodzina utrzymywała się z emerytur 

rodziców, świadczenia pielęgnacyjnego, które pobierała córka z tytułu sprawowania opieki 

nad chorą matką oraz z wynagrodzenia pracy zarobkowej zięcia. Z obecnej sytuacji 

materialno – bytowej poszkodowanej rodziny, wynika, iż córka wraz  

z mężem i dzieckiem przebywa tymczasowo u znajomej, starsze małżeństwo aktualnie 

zamieszkuje: żona ze względu na stan zdrowia w Zakładzie Opieki Leczniczej, natomiast 

jej mąż u syna. 

Sytuacja pogorzelców jest bardzo trudna. Budynek mieszkalny nie nadaje się  

do zamieszkania, wymaga odbudowy. Pożar spowodował straty, których rodzina 

w oparciu o własne środki nie jest w stanie pokryć. W wyniku pożaru spłonęło doszczętnie 

wyposażenie domu, m.in. meble, sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania.  

Rodzina na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Dydni otrzymała pomoc finansową w formie zasiłku celowego w wysokości 6 000,00 zł, 

z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z utrzymaniem 

gospodarstwa domowego. Lokalna społeczność, również stara się pomóc ww. rodzinie   

m. in. została uruchomiona zbiórka żywności w lokalnych sklepach oraz na stronie 

internetowej Gminy Dydnia zwrócono się z apelem o pomoc. Ponadto, od dnia 30 maja 

2021 r. kontynuowana była zbiórka środków finansowych na odbudowę budynku 

mieszkalnego pogorzelców. 

Dodatkowo, Wójt Gminy Dydnia zwrócił się z wnioskiem w dniu 7 czerwca 2021 r. 

do Marszałka Województwa Podkarpackiego o udzielenie wsparcia dla poszkodowanej 

w wyniku ww. pożaru rodziny.  

Pomoc finansowa zostanie udzielona Gminie Dydnia, w 2021 r., w wysokości 

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

zasiłku celowego rodzinie, poszkodowanej w wyniku pożaru domu. Zasiłek celowy 

zostanie przyznany na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy domu 

dla ww. rodziny oraz dofinansowanie kosztów robót budowlanych, czy doposażenia  

ww. budynku. 


