
UCHWAŁA Nr IX/59/2019 
RADY GMINY ZŁOTA 
z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego 

Na podstawie: 
art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 91i1. „e" oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506), art. 216 ust.2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz.2077 ze 
znt.) 

Rada Gminy uchwała, co następuje: 

1. Udziela się  pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego w formie dotacji celowej w 
kwocie 120.687,00 z1 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 
00/100 zł) w 2019 roku na dofinansowanie zadań  realizowanych na drogach powiatowych: 

Remont drogi nr 0074T Wola Chroberska- Korce— Odrzywól- Lubowiec dł. 480 mb: 
km 1+420 — 1+900 w kwocie 8.738,00 zł  
Remont ciągu drogowego dróg nr 0064T i 0073T SkrzYpiów- Kozubów-Koniecmosty-
Korczyn Stary odc. Skrzypiów —Młodzawy i Młodzawy- Kozubów dł. 4510 mb i odc. 
Kozubów — Chroberz dł. 4008 mb. Razem 8518 mb w kwocie 111.949,00 zł  

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Złota. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2019 r. 

Powiat Piriczowski w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2020" na remont dróg powiatowych przeprowadził  przetargi, w wyniku 
ich rozstrzygnięcia wartość  wykonania zadania współfinansowanego przez naszą  Gminę  
„Remont ciągu drogowego dróg nr 0064T i 0073T Skrzypiów- Kozubów-Koniecmosty-
Korczyn Stary odc. Skrzypiów —Młodzawy i Młodzawy- Kozubów dł. 4510 mb i odc. Kozubów 
— Chroberz dł. 4008 mb. Razem 8518 mb" wyniesie obecnie kwotę  111.949,00 zł. 
W związku z otrzymaniem przez Powiat dodatkowych środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych na remont drogi nr 0074T Wola Chroberska- Korce— Odrzywół- Lubowiec dł. 
480 mb gmina nasza dołoży 10% wartości robót remontowych tj. kwotę  8.738,00 zł. 
Zasadnym jest zatem podjęcie powyższej uchwały. 

Wójta 

aworska 
ĘNIK GMINY 
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