UCHWAŁA NR X/67 /2011
RADY GMINY CISEK
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie udzielenia gminie Lubsza pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych klęską
gradobicia .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558 , Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.Nr
116 poz.1203, z 2005 r. Nr 214 poz.1806, Nr 172 poz. 1441, z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 );oraz art. 167 ust.2 pkt. 5 i art. 175 ,ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 , z 2006
r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 , Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz.
1832 )
Rada Gminy Cisek uchwala co następuje:

§1
Udzielić z budżetu gminy Cisek na 2011 rok pomocy finansowej
gminie
Lubsza
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy osobom dotkniętym klęską gradobicia jakie miało
miejsce na terenie gminy we wrześniu 2011 r.
§2
Pomoc finansowa , o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej
w wysokości 10 000 PLN, ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy Cisek na 2011 rok
w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
§3
Upoważnia się Wójta Gminy Cisek do zawarcia umowy z Wójtem Gminy Lubsza , określającej
szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk

