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UCHWAŁA NR IX/59/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na 

realizację zadania w zakresie dróg publicznych 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr. 57, poz. 1240 ze 
zm.) – Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w postaci 
dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Jarząbki na odcinku Kościół - Grabki 
Małe, o wartości 8.200 zł, słownie osiem tysięcy dwieście złotych. 

2. Środki finansowe przewidziane na udzielenie pomocy rzeczowej w kwocie określonej 
w ust. 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określi umowa, stosownie do zapisu art. 
220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 czerwca 2011 roku 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach na realizację zadania w zakresie dróg publicznych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

W ciągu ostatnich kilku miesięcy trwały negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach oraz 
Świętokrzyskim Zarządem Dróg dotyczące realizowanej inwestycji polegającej na przebudowe drogi 
Wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek związane z wykonaniem ciągów pieszych na terenach 
zabudowanych. 

Warunkiem wykonania ciągu pieszego w miejscowości Jarząbki na odcinku od kościoła do Grabek 
Małych jest wykowanie przez Gminę Gnojno dokumentacji projektowej budowy przedmiotowego 
chodnika. Wartość tego zadania to kwota 8.200,00 zł. 

W poprzednio przyjętej uchwale adresatem pomocy był Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, co zdaniem RIO nie jest prawidłowe. 

W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne. 


