
 
Uchwała nr LXIII/1469/06 

Rady Miasta Katowice 
 

z dnia 31 lipca 2006r. 
 
 

w sprawie udzielenia gminie Baboszewo dodatkowej pomocy finansowej celem wsparcia 
osób poszkodowanych w wyniku katastrofy. 

 
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U.z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104           
z późn. zm.) 

 
Rada Miasta Katowice  

uchwala: 
 
 

§ 1. Udzielić z budżetu miasta Katowice na 2006 r. dodatkowej pomocy finansowej na 
zadania z zakresu pomocy społecznej gminie Baboszewo z przeznaczeniem na 
udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w katastrofie budowlanej na terenie 
Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 roku. 

 
 
§ 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej            

w wysokości 2.000 zł, ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Katowice na 
2006 rok w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność. 

 
 
§ 3.  Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do zawarcia umowy z Wójtem Gminy 

Baboszewo, określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej. 
 
 
§ 4.  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 

 1



 2

 
Uzasadnienie 

 
 

W związku z tragicznym wydarzeniem, jakim była katastrofa budowlana, mająca miejsce 

28 stycznia 2006 r. na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich udzielono pomocy 

finansowej dla gminy Baboszewo w wysokości 1.000 zł uchwałą Nr LVIII/1223/06 Rady 

Miasta Katowice z 11 kwietnia 2006 r. celem wsparcia jednej osoby poszkodowanej 

zamieszkałej na jej terenie. 

W związku z potwierdzeniem informacji o dalszej hospitalizacji poszkodowanego (która 

łącznie trwała do 7 dni) -  kwota udzielanej pomocy podlega zwiększeniu o 2.000 zł (z 1.000 

zł do 3.000 zł). 

Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy miastem 

Katowice a gminą Baboszewo określającej szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia 

przekazanych w formie dotacji środków. 

 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 


