
UCHWAŁA NR XXXVII/305/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu 
Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach

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 2016 poz. 446 z późn. zm1)) w zwiazku z art. 216 ust. 2 pkt 5 
i art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

Gmina Staszów w ramach pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach udzieli dotacji celowej w wysokości 372 649,47 zł (słownie zł: 
trzysta siedemdziesiąt dwa tysiace sześćset czterdzieści dziewięć 47/100) z przeznaczeniem na zaspokojenie 
zobowiązań wynikających z umowy z dnia 09 lutego 2007 r. Nr 6/5/116/J/2007, 05 września 2009 r. Nr 
16/Pl/2009 i z dnia 30 września 2009 r. stanowiącej proporcjonalny udział Gminy Staszów w całkowitej 
wysokości zadania pn.: "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej 
nr 765 Chmielnik - Szydłów - Staszów - Osiek na odcinku od km 0+000 do km 54 +007 wraz z rozbudową 
obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek" 
oraz zamówienia dodatkowego pn.: "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego obwodnicy 
miejscowosci Kurozwęki wraz z dojazdami". 

§ 2. 

1) Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 w wys. 372 649,47 zł ( słownie zł: trzysta siedemdziesiąt dwa 
tysiace sześćset czterdzieści dziewięć 47/100 ) zostanie udzielona w formie dotacji celowej zgodnie 
z umową z dnia 5 września 2009 r. i z dnia 30 września 2009 r. oraz zawartą ugodą sądową z dnia 
13 listopada 2015 r. Sygn. akt: V GCo 1787/15, ze środków budżetu Miasta i Gminy Staszów na rok 2016. 

2)  Warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Staszów a Województwem Świętokrzyskim - 
Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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1) Zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 
2) Zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/305/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego gminy 
w zakresie infrastruktury drogowej, Gmina Staszów i Województwo Świętokrzyskie podpisaną w dniu 
09.02.2007 r. umowy Nr 6/5/116/J/2007, postanowiły że będą wspólnie finansować opracowanie projektu 
budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Szydłów - Staszów - Osiek 
na odcinku od km 0 + 000 do km 54 + 007 wraz z rozbudową obiektów mostowych i koncepcja budowy 
obwodnic miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów i Osiek. 
Umową z dnia 05.09.2009 r. Nr 16/Pl/2009, zawartą pomiędzy Gminą Staszów a Województwem 
Świętokrzyskim ustalona została wysokość dotacji celowej na kwotę 423 465,30 zł z jednoczesnym 
zastrzeżeniem zwrotu przez dotowanego niewykorzystanej części dotacji. 
Umową z dnia 30.09.2009 r. Gmina Staszów przeniosła całość przysługujących praw i obciążajacych Gminę 
Staszów obowiązków wynikających z umowy Nr 6/5/116/J/2007 z dnia 09.02.2007 r. na Województwo 
Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w tym również udzielenia dotacji. 
Zawartą w sprawie Sygn. akt. V GCo 1787/15 w dniu 13.11.2015 r. ugodą pomiędzy Województwem 
Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach a wykonawcą dokumentacji, 
ustalona została wartość z tytułu wykonania zadania pn.: "Opracowanie projektu budowlano - 
wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Szydłów - Staszów - Osiek na odcinku 
od km 0+000 do km 54 +007 wraz z rozbudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic 
miejscowości Chmielnik, Kurozwęki, Staszów, Osiek ", z której to wyznaczony został proporcjonalny udział 
Gminy Staszów na kwotę 372 649,47 zł. 
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2016 poz. 1870) organem właściwym do wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 
z budzetu Gminy Staszów innym jednostkom samorządu terytorialnego jest Rada Miejska w Staszowie. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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