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UCHWAŁA NR XLIV/271/2018 

RADY GMINY  SKARŻYSKO KOŚCIELNE 

z dnia 07 listopada 2018 r. 

 

 

w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy  Skarżysko Kościelne z dnia 

22  marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Powiatowi  Skarżyskiemu  

 

 Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art.18 ust. 2, pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 216 ust. 2 pkt 5 i  w związku z art. 

220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 

z późn. zm.)  

 

 

 

RADA GMINY uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale  Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy  Skarżysko Kościelne z dnia 22 marca 2018 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu § 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„ 

1. Udziela się pomocy finansowej  Powiatowi Skarżyskiemu na  współfinansowanie zadania  pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec – Etap I” w 

latach 2018-2019. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy (porozumienia) ze Starostą Skarżyskim na  

zadanie wymienione w pkt. 1 . 

3. Na realizację zadania wymienionego w pkt. 1 zostanie przekazana Powiatowi Skarżyskiemu   

dotacja celowa na pomoc finansową w tym: 

- w roku budżetowym 2018  w  kwocie  700 000,00 zł  (słownie: siedemset  tysięcy  złotych), 

- w roku budżetowym 2019  w  kwocie    70 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy 

złotych).” 

 

§ 2 

 

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne. 

 

§ 3 

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie 

 

Udzielanie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego wynika z niżej wymienionych 

przepisów : 

 

Art. 10 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 

994 z późn. zm.) 

Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 

wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy 

finansowej. 

 

Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2017 r.  

poz. 2077 z późn. zm.) 

1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 

terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa. 

2. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa. 

 

Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. 

U . z 2017 r.  poz. 2077 z późn. zm. ) 

Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych 

w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną 

uchwałą. 

Zmiana uchwały ,  zwiększenie kwoty oraz wpisanie okresu realizacji wynika z konieczności 

wykonania zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm – strona prawa - zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko- Kamienna – Mirzec  - Etap I ”.  Dotacja celowa na 

pomoc finansową przekazana zostanie dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie zadanie 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko- Kamienna – Mirzec  - Etap I ” w 

latach 2018 – 2019 , w łącznej kwocie 770 000,00 zł. W roku budżetowym 2018  w  kwocie  

700 000,00 zł  (słownie: siedemset  tysięcy  złotych), - w roku budżetowym 2019  w  kwocie    

70 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

 

 


