UCHWAŁA NR VIII/56/19
RADA MIEJSKA WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Włoszczowa pomocy finansowej Powiatowi
Włoszczowskiemu w kwocie 39 409,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta
dziewięć złotych) z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice –
Bebelno – Krasów – Radków od km 0+000 do km 1+158”.
§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Strona 2

Uzasadnienie
Powiat Włoszczowski zwrócił się w dniu 21.01.2019 r. z wnioskiem o dofinansowanie
zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice – Bebelno – Krasów – Radków
od km 0+000 do km 1+158”planowanego do realizacji w roku 2019.
Zadanie spełnia warunki określone w obowiązujących wytycznych Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu
terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w tym na przeciwdziałanie
skutkom takich zdarzeń w przyszłości.
Koszt remontu drogi po przetargu ma wynieść 394 090,00 zł. Na dofinansowanie
zadania w ramach rezerwy przeznaczonej na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych beneficjent może uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji.
Pomoc Finansowa ze strony Gminy Włoszczowa w kwocie 39 409,00 zł stanowić
będzie 10% wartości zadania, tj. połowa wkładu własnego JST – powiatu.
W celu przekazania w/w pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego niezbędne
jest podjęcie odrębnej uchwały w tym zakresie.

