UCHWAŁA NR XLVIII/458/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlina-Zdrój
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013
r. poz. 594) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Udziela się z budżetu Miasta Wałbrzycha pomocy finansowej Gminie Jedlina – Zdrój w kwocie 20 000.złotych ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań
własnych gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Miastem Wałbrzych i Gminą Jedlina - Zdrój.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
Burmistrz Miasta Jedlina – Zdrój w związku z katastrofą budowlaną w dniu 8 maja 2013 r., która miała
miejsce w Jedlinie – Zdroju, zwrócił się do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wsparcie i pomoc finansową na
usuwanie skutków zniszczenia budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 10. W wyniku tego dramatycznego
zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby, jedna doznała obrażenia kończyn.
Część budynku na trzech kondygnacjach uległa całkowitemu zniszczeniu; sześć lokali mieszkalnych
zniszczonych zostało w całości, nic co się znajdowało w tych mieszkaniach nie nadaje się do użytku. Pozostałe
lokale mieszkalne wymagają gruntownego remontu. Odtworzyć trzeba także uszkodzone instalacje: wodno kanalizacyjną i elektryczną.
Szacowane straty wynikające ze zniszczenia budynku wynoszą ok. 400 000,- złotych, nie licząc strat
w mieniu ruchomym mieszkańców. 12 rodzin – 22 osoby pozostały bez dachu nad głową. Gmina do czasu
oddania budynku po remoncie winna zapewnić rodzinom pomieszczenia zastępcze, które tymczasowo
wynajmowano także w prywatnym pensjonacie. Obecnie poszkodowane rodziny zamieszkały gościnnie
u swoich krewnych.
W zniszczonym budynku gmina posiada 42% udziałów w częściach wspólnych. Odbudowa murów i stropów
oraz wykonanie uszkodzonych instalacji, to dla gminy koszt około 170 000,- złotych. Zakres potrzeb
remontowych lokali będących własnością gminy Jedlina – Zdrój, obejmujący lokale komunalne do remontu po
odbudowie części wspólnych budynku, wyceniono na 104 000.- złotych. Dla pięciotysięcznej gminy
uzdrowiskowej, konieczność poniesienia tych kosztów znacznie przewyższa możliwości finansowe, tym
bardziej, że rodzinom należało udzielić również natychmiastowej pomocy finansowej i rzeczowej, a do remontu
budynku przystąpić trzeba niezwłocznie, gdyż rodziny z dziećmi niecierpliwie czekają na powrót do
normalnych warunków życia i zamieszkania.
Ustawa o finansach publicznych w art. 220 stanowi, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może
być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub
pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa jest umowa. Burmistrz Miasta Jedlina - Zdrój
podkreśla, iż najbardziej niezbędna jest gminie pomoc finansowa w celu zgromadzenia środków na wniesienie
udziału gminy zapewniającego natychmiastowe rozpoczęcie remontu budynku mieszkalnego. Potrzeby
mieszkańców w zakresie pomocy rzeczowej gmina zaspokoiła i zorganizowała we własnym zakresie i z pomocą
ludzi dobrej woli.
Projekt niniejszej uchwały uwzględnia intencje gminy Jedlina – Zdrój, szczegóły udzielenia pomocy
finansowej i jej rozliczenia określone zostaną w umowie o udzielenie dotacji w wysokości uchwalonej przez
Radę Miejską Wałbrzycha.
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