
UCHWAŁA NR XIII/113/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/541/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
29 września 2014 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej 

Powiatowi Staszowskiemu.

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 i 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 ze zmianami)1) oraz 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 ze zmianami)2) Rada Miejska 
w Staszowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 
W Uchwale Nr LV/541/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu zmienia się 
dotychczasową treść § 1 nadając mu nowe brzmienie o treści: "Udziela się z budżetu Gminy 
Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu w kwocie 136712,00 zł. (słownie 
złotych: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwanaście 00/100) z przeznaczeniem na 
zadanie pn: " Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego 
w 2015 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II- 
Bezpieczeństwo -Dostępność-Rozwój." 

§ 2. 
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

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

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2013 poz. 645, poz.1318, Dz 
U. z 2014 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, Dz. U. z 2015 poz. poz. 532, poz.238
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§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie
W uchwale Nr LV/541/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu w § 1 określono kwotę 
szacunkową na realizację zadania.W chwili obecnej Zarząd Powiatu Staszowskiego 
w związku z rostrzygnięciem przetargu nieograniczonego oraz udzieleniu zamówienia 
publicznego na w/w zadanie oraz rozszerzeniem zakresu podstawowego o roboty 
uzupełniające zwrócił się o zwiększenie uprzednio zaplanowanej kwoty i podpisanie aneksu 
do umowy podstawowej. Wobec powyższego zachodzi konieczność doprecyzowania 
podjętej uprzednio uchwały. 
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