
UCHWAŁA Nr XLVII/ 294/ 2018 

RADY GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację 
zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0037T Grabki Duże -

Solec w miejscowości Solec o dł. 158 mb 

Na podstawie art.10 ust. 2 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. 
poz. 130) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych Gednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. 
poz. 62) Rada Gminy Szydłów, uchwala, co następuje: 

§ 1 . 

Udziela się z budżetu Gminy Szydłów w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi 
Staszowskiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 
nr 0037T Grabki Duże - Solec w miejscowości Solec o dł. 158 mb, w wysokości 
23.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące), z przeznaczeniem na pokrycie 
części kosztów realizacji zadania. 

§2 . 

Środki finansowe na udzielenie pomocy określonej w § 1, zabezpieczone są 
w uchwale budżetowej na rok 2018. 

§3. 

Upoważnia się Wójta Gminy Szydłów do zawarcia umowy z Powiatem Staszowskim 
określającej warunki udzielenia pomocy. 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

PRZEWODNICZĄCY 
RADYITMINY 

IreneuMz Jastrząb 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLVII/ 294/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację 

zadania polegającego przebudowie drogi powiatowej nr 0037T Grabki Duże - Solec 
w miejscowości Solec o dł. 158 mb 

Zarząd Powiatu Staszowskiego zwrócił się do Gminy Szydłów o partycypowanie 
w kosztach realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 0037T Grabki Duże 
- Solec w miejscowości Solec o dł. 158 mb, przez zabezpieczenie w budżecie Gminy 
Szydłów na rok 2018 kwoty 23.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Powiat 
Staszów, a szacunkowa wartość robót na tym odcinku drogi wyniesie 46.000,00 zł. 

Wójt Gminy Szydłów 


