
UCHWAŁA  Nr XVI/115/16  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 6 września 2016 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2017 roku inwestycji  

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

Na podstawie art.10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Udziela się Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację w 2017 roku inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019”. 

2. W ramach realizowanego programu Powiat Buski wykona na terenie Gminy Gnojno inwestycję „Przebu-

dowa drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno-Gorzakiew-Skadla od km 0+007 do km 3+200 na długości 3193 m”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji z budżetu Gminy Gnojno 

w 2017 roku. 

§ 3. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa partnerska zawarta pomiędzy Powiatem Buskim a Gminą 

Gnojno, określająca opis zadania, termin jego wykonania, warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady roz-

liczenia środków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Starosty Buskiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy 

Gnojno w 2017 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno-Gorzakiew-

Skadla od km 0+007 do km 3+200 na długości 3193 m”. Inwestycja realizowana w ramach „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Ogólna wartość przewidywanych robót na terenie Gminy Gnojno szacowana jest na 1.059.808,90 zł. Decy-

zja w sprawie udzielenia wzajemnej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych leży w kompetencji organu stanowiącego tj. rady gminy . 

Biorąc pod uwagę fakt, że wykonanie przebudowy odcinka wymienionej drogi wpłynie na poprawę komuni-

kacji i bezpieczeństwa na terenie gminy podjęcie uchwały jest zasadne. 
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