
UCHWAŁA NR XXV/215/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 
2015 roku 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 (t.j. Dz. U. z 2016. poz 446 ) 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. poz 885 ze zmianami)1) Rada Miejska w Staszowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 
Dotychczasową treść § 2 uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 

29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Świętokrzyskiemu, zmienionej uchwałami: Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 10 marca 2015 roku, Nr XV/141/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
27 października 2015 roku, zmienia się poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: " 
Pomoc rzeczowa , o której mowa w § 1 zostanie sfinansowana ze środków budżetu Miasta 
i Gminy Staszów w latach 2015-2017 w wysokości ustalonej w wyniku przeprowadzenia 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania wymienionego w § 1, z zachowaniem 
przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Na 
realizację zadania w budżecie Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2017 zabezpiecza się 
kwotę 280 000,00 zł."

§ 2. 
Zmiana warunków udzielenia pomocy rzeczowej zostanie określona w aneksie do 

umowy stanowiącej podstawę udzielenia pomocy , o której mowa w §1. 

§ 3. 
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

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

1) Zmiany : Dz. U. z 2013. poz. 938,1646, Dz. U. z 2014. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015. poz. 532, 
238,1117, 1130, 1190, 1358,1513, 1854, 2150, 1045,1189,1269,1830,1890, Dz. U. z 2016. poz. 195
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§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie
Z powodu zbyt małych środków finansowych przeznaczonych w formie pomocy rzeczowej 
Województwu Świętokrzyskiemu nie wyłoniono wykonawcy na opracowanie Studium 
Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji 
środowiskowej i wykonanie Programu Funcjonalono-Użytkowego dla zadania pn.: " 
Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania 
z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021." W dwóch 
kolejno ogłaszanych przetargach nieograniczonych najniższa kwota oferty , nie podlegającej 
odrzuceniu , przekraczała kwotę przeznaczoną przez Gminę Staszów na realizację 
powyższego zadania. W związku z przeciągającym się terminem wyboru wykonawcy 
spowodowanym unieważnieniem dwóch przetargów, dotrzymanie ustalonego na dzień 
31 grudnia 2016 roku terminu wykonania zadania stało sie niemożliwe. Mając na uwadze 
powyższe okoliczności, wskazana jest zmiana wartości szacunkowej zadania, co wiąże się 
z podwyższeniem do kwoty 280 000,00 zł. w budżecie Gminy Staszów wartości na 
udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu oraz przedłużenie terminu 
wykonania zadania do 2017 roku. 
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