
Uchwała Nr XL/240/2018

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika
Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce

 Na podstawie art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Solec-Zdrój pomocy finansowej Gminie Raków w kwocie 
5 000,00 zł. (słownie: Pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wzniesienie pomnika 
Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce.

§ 2. Pomoc finansowa , o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a 
Gminą Raków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek



Uzasadnienie

Pismem z dnia 30.04.2018 Gmina Raków wystąpiła do Wójta Gminy Solec-Zdrój z wnioskiem
o wsparcie finansowe na realizację zadania związanego z wzniesieniem pomnika wybitnego męża
stanu, przywódcy polskiej wsi, działacza samorządowego – Wincentego Witosa.

Jest to rok wyjątkowy, gdyż obchodzimy w nim 100 – lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę.  Wincenty  Witos  był  jednym  z  tych  polityków,  których  działalność  w  znaczącym  stopniu
przyczyniła się do tak oczekiwanego ODRODZENIA PAŃSTWA POLSKIEGO. 

Jego rola jako jednego z ojców założycieli II RP została podkreślona w preambule do ustawy z
dnia  7  kwietnia  2017  r.  o  Narodowych  Obchodach  Setnej  Rocznicy  Odzyskania  Niepodległości
Rzeczpospolitej Polskiej.

Przepisy  ustawy  o samorządzie gminnym , pozwalają na możliwość przekazania własnych zadań
gminy  innej  gminie  w  drodze  porozumienia  międzygminnego.  Mając  na  uwadze  fakt,  iż
społeczeństwo naszej gminy pragnie również mieć swój udział w upamiętnieniu tak znaczącej osoby
wnoszę o podjęcie uchwały.


