
Uchwała Nr XX/104/2012 
Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 23 października 2012 roku 
 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu - intencyjna 
 

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

samorządzie gminnym tekst jednolity (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz 

art. 216 ust.2 pkt. 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), Rada Gminy Solec - Zdrój uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

WyraŜa się wolę udzielenia z budŜetu gminy Solec – Zdrój w roku 2013 pomocy finansowej 

Powiatowi Buskiemu w ramach partnerstwa w realizacji projektu pn „ Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych na terenie powiatu buskiego”, planowanego 

do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ( dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 0093 T 

SzczaworyŜ – Kików – Zborów od km 4+150 do km 6+000 długości 1850 mb). 

 

§ 2. 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 

środków budŜetu gminy na 2013 rok w kwocie 100 000,00 złotych 

 

§ 3. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 

środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Buskim a Gminą Solec – Zdrój. 

Do zawarcia umowy upowaŜnia się Wójta Gminy. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady 
   Czesław Stępień 

 
 

 



 
 
 

Uzasadnienie 
 

Środki finansowe zamierza się przeznaczyć na udzielenie pomocy w ramach przebudowy 
drogi powiatowej w gminie Solec – Zdrój, planowanej do dofinansowania w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój. Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Solec – Zdrój Nr 0093 T 
SzczaworyŜ – Kików – Zborów od km 4+150 do km 6000 długości 1850 mb będzie 
realizowana przez Powiat Buski. Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z 
budŜetu gminy moŜe zostać udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu 
terytorialnego w formie dotacji celowej. Zachodzi, zatem potrzeba uchwalenia przez Radę 
Gminy w Solcu – Zdroju uchwały intencyjnej w sprawie udzielenia w roku 2013 pomocy 
finansowej Powiatowi Buskiemu. 
Mają na uwadze powyŜsze, podjecie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
          Przewodniczący Rady 
   Czesław Stępień 


