UCHWAŁA NR XIV/88/2019
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 13 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z
art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869)
Rada Miejska w Stąporkowie uchwala, co następuje:
§1

1. Udziela się Powiatowi Koneckiemu pomocy finansowej w wysokości 1.099.847,00 zł
(słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem
złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku zadań pn:
a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola Smarków – Piasek - Paruchy w km 4+156 - 4+910 na długości 754 mb” w
wysokości 339.247,00 zł.
b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) – gr. Woj.
Świętokrzyskiego – Niekłań Wielki – Niekłań Mały – Wąglów - Stąporków w km
21+936 - 22+906 na długości 970 mb w m. Stąporków.” w wysokości
363.094,00zł.
c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna – Mniów
– Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska w km 7+826 - 8+821 na
długości 995 mb. w wysokości 397.506,00 zł.
2. W ramach udzielonej pomocy finansowej Powiat Konecki wykona na terenie Gminy
Stąporków inwestycję pn:
a)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola Smarków – Piasek - Paruchy w km 4+156 - 4+910 na długości 754 mb”
b)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0438 T (Szydłowiec) – gr. Woj.
Świętokrzyskiego – Niekłań Wielki – Niekłań Mały – Wąglów - Stąporków w km
21+936 - 22+906 na długości 970 mb w m. Stąporków.”
c)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków – Hucisko – Krasna –
Mniów – Węgrzynów – Borki – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska w km 7+826 - 8+821
na długości 995 mb.
§2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej z
budżetu Gminy Stąporków w 2019r.
§3
Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Koneckim a Gminą
Stąporków, określająca opis zadania, termin jego wykonania, warunki udzielenia pomocy
finansowej oraz zasady rozliczenia środków.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

Uzasadnienie
W dniu 19 lipca 2019 r. Powiat Konecki zwrócił się do Burmistrz Stąporkowa z wnioskiem o
współfinansowanie realizacji zadania związanego z przebudową dróg powiatowych umiejscowionych
na terenie Gminy Stąporków.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Gminy mogą udzielać
pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa j.s.t. udzielana
jest w formie dotacji celowej (art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych –
Dz.U.2019.869 t.j.).
Przekazanie środków dla Powiatu wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej (art. 216 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
Ponadto ustawa o finansach publicznych stawia warunek, aby przekazanie środków odbyło się na
podstawie umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji.
W oparciu o przedmiotową Uchwałę Rady Miejskiej zostanie zawarta stosowna umowa pomiędzy
powiatem koneckim a Gminą Stąporków o udzielenie pomocy finansowej.
Do zawarcia w/w umowy upoważnia się Burmistrza.

