
UCHWAŁA NR LIV/534/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/422/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 
2013r. w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi 

Staszowskiemu.

Na podstawie art. 10 ust.1 i ust. 2 art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zmianami)1) w związku 
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zmianami)2) Rada Miejska w Staszowie, uchwala 
co następuje: 

§ 1. 
W §1 Uchwały Nr XLIII/422/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 
udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na zadanie pn.: 
"Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2014 r. w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność-
Rozwój- ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych 
użytkowników dróg," wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu kwoty 240000,00 zł. 
(słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy 00/100) kwotą 167927,90 zł. (słownie złotych: sto 
sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 90/100). 

§ 2. 
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Zmiany wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2013 poz. 645, poz.1318, Dz U. z 2014 r, poz. 379 
2) Zmiany wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2013 poz. 938, poz 1646, Dz. U. z 2014 poz. 379, poz 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/534/14

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

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), Rada Miejska określa pomoc finansową 
jaką Gmina udziela innym jednostkom samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ww. ustawy 
Gmina Staszów udziela Powiatowi Staszowskiemu pomocy finansowej na przebudowę dróg 
powiatowych, położonych na terenie gminy Staszów z przeznaczeniem na zadanie pn.: " 
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2014 r. w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność-
Rozwój- ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych 
użytkowników dróg” w kwocie 167927,90 zł. co stanowi 30 % wartości zadania. Powyższa kwota 
została zabezpieczona w budżecie Gminy Staszów na 2014 r. 
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