
UCHWAŁA NR LXXI/578/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/571/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
28 lipca 2022 r. dotyczącej  udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej 

Województwu Świętokrzyskiemu. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 , art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ) oraz 
art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ) Rada Miejska w Staszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W uchwale Nr LXX/571/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2022 r. 
w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu 
Świętokrzyskiemu § 2 otrzymuje brzmienie: „  § 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa 
w § 1 wynosi 123 000,00 zł ( słownie złotych: sto dwadzieścia trzy tysiące 00/100) 
i zostanie udzielona ze środków budżetu Miasta i Gminy Staszów na rok 2022, Dział 
600 Rozdział 60013". 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LXXI/578/2022 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodnie 
z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań 
określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub 
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą 
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W myśl 
art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, 
o której mowa powyżej, jest umowa. 

W dniu 28 lipca 2022 r. Rada Miejska w Staszowie podjęła uchwałę 
Nr LXX/571/2022 w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej 
Województwu Świętokrzyskiemu. W § 2 powyższej uchwały określono źródło 
finansowania jako Dział 600 Rozdział 60016 zamiast Dział 600 Rozdział 60013. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany uchwały  Nr LXX/571/2022 
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę 
Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu w zakresie § 2. Mając na 
uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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