
pRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY 

o nmi,erz Mlaskali) a 

UCHWAŁA NR XXIX/222/2018 
RADY GMINY ZŁOTA 
z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020" 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit, ej art. 58 ust.] ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1875) oraz art. 220 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. 
poz.2077) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu w formie dotacji celowej na 
realizację inwestycji pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2020" w kwocie 209.686,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset 
osiemdziesiąt sześć złotych) z terminem płatności w roku 2018 na realizację dwóch 
odcinków dróg powiatowych: 

1. Nr 0077T Probołowice — Miernów na odcinku Miernów- Młynek długości 960 mb. ( 
poszerzenie nawierzchni, pobocza, renowacja rowów, remont zjazdów) kwotę 
115.000,00 zł, 

2. Nr 0073T Kozubów- Chroberz- Koniecmosty- Stary Korczyn długości 990 mb. kwotę 
94.686,00 zł. 

§ 2. Zaciągnięte na wyżej wymienione inwestycje zobowiązania zostaną pokryte z dochodów 
własnych gminy 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXIX/222/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 r. 

Rada Gminy w Złotej w dniu 14.09.2017 r. podjęła uchwałę sprawie zobowiązań 
przekraczających granicę ustaloną corocznie na realizację inwestycji pn. „Program Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020" które będą realizowane w 
2018 roku. 
Na terenie gminy Złota będą realizowane dwa "odcinki dróg powiatowych: 
- Nr 0077T Probołowice — Miemów na odcinku Miemów- Młynek długości 960 mb ( 
poszerzenie nawierzchni, pobocza, renowacja rowów, remont zjazdów). Szacunkowy koszt 
całego zadania to 460.000,00 zł. Współfinansowanie projektu ze strony gminy wynosić 
będzie 25 % wartości zadania realizowanego na naszym terenie tj. kwotę 115.000,00 zł, 
- Nr 0073T Kozubów- Chroberz- Koniecmosty- Stary Korczyn długości 990 mb. Szacunkowy 
koszt całego zadania to 378.744,00 zł. Współfinansowanie projektu ze strony gminy wynosić 
będzie 25 % wartości zadania realizowanego na naszym terenie tj. kwotę 94.686,00 zł. 
Zasadnym jest podjęcie powyższej uchwały. 
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