
UCHWAŁA Nr LII/287/2010  
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE  

z dnia 8 listopada 2010 roku  

w sprawie przeznaczenia środków finansowych  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przeznacza się z dochodów własnych Gminy środki finansowe w wysokości 60 000 zł z 
przeznaczeniem na wykonanie przepustów drogowych w miejscowościach należących do gminy 
Nowy Korczyn celem usunięcia skutków powodzi maj-czerwiec 2010. 

§ 2 

Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przeznaczone ze środków budżetu na 2010 rok. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
Do uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie  Nr    LII/287/2010   z dnia  8 listopada 2010 
roku w sprawie  
 
przeznaczenia środków finansowych. 
 
 
Gmina Nowy Korczyn postanawia przeznaczyć w roku budżetowym 2010 z dochodów własnych  
środki w wysokości 60 000 zł na wykonanie przepustów drogowych w miejscowościach w 
gminie Nowy Korczyn w celu usunięcia skutków powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. 
Przepusty te są niezbędne do odwodnienia terenów i rowów w miejscowościach naszej gminy, 
które najbardziej ucierpiały w wyniku tegorocznych powodzi.  
Niezbędność wykonania tych przepustów warunkuje poprawę drożności rowów a tym samym 
obniżenie wód zalewających uprawy rolne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. 
Założone przepusty pomniejszą straty w produkcji rolnej w związku z tym rolnicy nie będą 
wnosili o wypłacanie odszkodowań, które znacznie obciążyłyby budżet gminy w postaci 
umorzeń rat podatkowych oraz z racji innych środków odszkodowawczych , które obciążają 
budżet państwa (szkody w budynkach mieszkalnych). 
Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb a co za tym 
idzie zapewnienie im przez gminę bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej . W związku z tym przeznaczenie tych środków jest zasadne. 


