
UCHWAŁA NR XXXI/211/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0147 T Balice - Przyborów od km 0 + 761 do km 1 + 366, dł. 605 m”

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się nazwę zadania, na które Gmina Gnojno udzieliła Powiatowi Buskiemu pomocy 
finansowej - na następującą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0147 T Balice - Przyborów od km 0 + 761 do 
km 1 + 361, dł. 600 mb”. 

§ 2. W związku ze zmianą nazwy zadania, § 1 Uchwały Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 
14 czerwca 2013 r. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Udziela się Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na 
realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0147 T Balice - Przyborów od km 0 + 761 do 
km 1 + 361, dł. 600 mb”.”.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 14 czerwca 2013 r. 
nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0147 T Balice - Przyborów od km 0 + 761 do km 1 + 366, dł. 605 m”
została podjęta na sesji w dniu 14 czerwca 2013 r.

Po wykonaniu szczegółowych pomiarów okazało się, że wystąpiły nieznaczne różnice w długości
przebudowywanego odcinka drogi. Dlatego pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r. (znak FN.3153.11.2013)
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zwróciło się z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego i lokalizacji
wspomnianego wyżej zadania. Ponieważ zmiana dotyczy wielkości określonych w umowie, a rzeczywisty
zakres uzgodnionych odcinków nie ulega zmianie, podjęcie uchwały jest zasadne.
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