Uchwała nr LII/236/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 28 października 2009
W sprawie zmiany uchwały nr XLI/187/09 z dnia 12 marca 2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań związanych z remontem drogi powiatowej nr 0120T oraz przebudową drogi powiatowej nr 0120T.

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust.2 pkt 5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) związku z uchwałą Rady Gminy Pacanów nr XXXIX/172/08 z dnia 28.12.2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Pacanów na 2009 r. Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:
§ 1.

§ 1 uchwały nr XLI/187/09 z dnia 12 marca 2009r otrzymuje nowe brzmienie:

„Udziela się z budżetu Gminy Pacanów pomoc finansową dla Powiatu Buskiego na realizację zadań:
1.	 Remont drogi powiatowej nr 0120T Pacanów-Książnice-Zborówek związanej z remontem chodnika w miejsc. Pacanów ul. Karska w kwocie 61 000,00 zł
2.		Przebudowa drogi powiatowej nr 0120T Pacanów-Książnice-Zborówek związanej z budową chodnika w miejsc. Zborówek w kwocie 32 598,50 zł

3.		Przebudowa drogi powiatowej nr 0125T Biechów -Niegosławice -Pacanów związanej z budową chodnika w miejsc. Biechów w kwocie 26 401,50 zł.”
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów. §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki



Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Pacanów nr LII/236/09
z dnia 28 października 2009r.
W sprawie zmiany uchwały nr XLU187/09 z dnia 12 marca 2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań związanych z remontem drogi powiatowej nr 0120T oraz przebudową drogi powiatowej nr 0120T.


Zgodnie art. 167 ust.2 pkt 5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) wydatki budżetów j.s.t. są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową dla innych j.s.t., określoną przez organ stanowiący j.s.t. odrębną uchwałą, z budżetu j.s.t. może być udzielona pomoc w formie dotacji celowej, podstawą jej udzielenia jest umowa. W tym przypadku pomoc dotyczy finansowania remontu i przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Pacanów. Zmiana uchwały z dnia 12 marca 2009r spowodowana jest różnicą w kosztach wykonania poszczególnych zadań i jednocześnie różnicą w dofinansowaniu ich przez Gminę Pacanów.

