
UCHWAŁA NR XXXII/215/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2014 r. projektu pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” 

w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w wysokości 75.000,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację w 2014 r. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg 
powiatowych na terenie powiatu buskiego” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. 

2. W ramach realizowanego projektu Powiat wykona na terenie Gminy Gnojno następujące inwestycje: 

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie - Balice związana 
z budową chodnika; 

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Balice - Przyborów związana z budową chodnika i placu 
postojowego.

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji z budżetu Gminy Gnojno w 2014 r. 

§ 3. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Buskim a Gminą Gnojno, 
określająca opis zadania, termin jego wykonania, warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady 
rozliczenia środków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki

Id: DC61B0FA-6BF7-4F1C-98A9-05507FB7FCD5. Podpisany Strona 1 z 2



UZASADNIENIE

Do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Starosty Buskiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu
Gminy Gnojno w 2014 r. na realizację zadań w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” w ramach programu
wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -
Dostępność - Rozwój”.

Wniosek, który Powiat Buski zamierza złożyć do Wojewody Świętokrzyskiego pod koniec września br.
będzie obejmował 10 dróg powiatowych. Wartość projektu została wstępnie oszacowana na 4.000.000 zł.
Na terenie Gminy Gnojno w ramach w/w projektu Powiat chce realizować następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie - Balice związana
z budową chodnika,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Balice - Przyborów związana z budową chodnika i placu
postojowego.

Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to 300.000 zł.

Szczegółowy zakres i długość modernizowanych odcinków zostaną podane w umowie partnerskiej po
sporządzeniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Pozytywna decyzja Rady przybliży i ułatwi możliwość realizacji opisanego powyżej projektu
w 2014 roku, ponieważ w jednym z obszarów oceny wniosku przez służby Wojewody będzie punktowana
współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, a jako kryterium zostało wybrane
współfinansowanie projektu przez partnerów.

Decyzja 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.

Ze względu na powyższe istnieje potrzeba przyjęcia przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały
umożliwiającej udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego.
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