
UCHWAŁA NR V/21/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 z póź. zm.)1) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 
i art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 poz. 885z póź zm.)2) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 
Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego polegającej na wykonaniu 
koncepcji na realizację zadania pn.: " Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
764 w zakresie budowy ścieżki rowerowej."

§ 2. 
Pomoc rzeczowa o której mowa w § 1 wynosi 210000,00 zł ( słownie złotych: dwieście dziesięć 
tysięcy 00/100) i zostanie udzielona ze środków budżetu Miasta i Gminy Staszów w latach 2015-
2016. 

§ 3. 
Warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie 
stanowiącej podstawę udzielenia pomocy, o której mowa w § 1. 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jerzy Kozioł

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013r. poz.645, poz.1318, Dz 
U z2014 r, poz. 379, poz. 1072 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013. poz.938, poz. 1646, 
Dz. U. z 2014 poz. 379, poz. 911, poz 1146, poz. 1626, poz.1877 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr V/21/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 
w zakresie infrastruktury drogowej, Gmina Staszów i Województwo Świętokrzyskie zamierzają 
wspólnie zrealizować przebudowę drogi wojewódzkiej nr 764 w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej. Wobec powyższego Gmina Staszów wykona koncepcję przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 764 w zakresie budowy ścieżki rowerowej natomiast Województwo 
Świętokrzyskie w oparciu o w/w koncepcję zrealizuje powyższą inwestycję. Wartość szacunkowa 
koncepcji wynosi 210000,00 zł ( słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy 00/100). W budżecie 
Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w dziale 630 rozdział 63095 § 6050 na realizację niniejszej 
pomocy rzeczowej została przewidziana kwota 10000,00 zł. Pozostałe środki zostaną 
zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 
i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 885 ze zmianami), organem właściwym do wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej 
z budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego jest Rada Miejska . Wobec 
powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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