UCHWAŁA NR XXII/184/20
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
Rada Gminy Secemin
uchwala:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Secemin pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku
miejscowości Psary” w kwocie 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
w roku budżetowym 2021.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie pomiędzy
Województwem Świętokrzyskim a Gminą Secemin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Bogdan Wasik
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UZASADNIENIE
Na terenie Gminy Secemin położona jest droga 795 - droga wojewódzka wymagające dużych
nakładów inwestycyjnych. W celu umożliwienia oraz przyspieszenia realizacji inwestycji na tej drodze
Gmina Secemin wyraża chęć partycypowania w kosztach inwestycji wymienionej w uchwale
i przeznacza kwotę 90 000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego w formie
dotacji celowej.
Zgodnie z treścią art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na pomoc rzeczową lub
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Podjęcie uchwały jest niezbędne celem podpisania umowy z Województwem Świętokrzyskim
na udzielenie pomocy finansowej.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Bogdan Wasik
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