Uchwała nr LVIII/270/2010
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 lutego 2010r

	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu  na realizację zadań związanych z remontem  i przebudową dróg powiatowych 

	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. 116 ust.2 i art. 220 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240) związku z uchwałą Rady Gminy Pacanów nr LVI/263/10 z dnia 08.01.2010 r.              w sprawie uchwalenia Budżetu  Gminy Pacanów na 2010 r. Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:
§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Pacanów  pomoc finansową  dla Powiatu Buskiego na realizację zadań:
	Remont drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów-Niegosławice-Chrzanów, związanej  z remontem chodnika w miejsc. Pacanów Rynek,
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów-Zborówek, związanej 

                 z budową chodnika w miejsc. Pacanów ul. Beszowska,
	Remont drogi powiatowej Nr 0125T Biechów-Niegosławice-Pacanów, związanej  z remontem chodnika w miejsc. Pacanów ul. Biechowska,
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125T Biechów-Niegosławice-Pacanów, związanej  z budową chodnika w miejsc. Biechów.

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa  w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej  ze środków budżetu  na 2010r w wysokości  100 000 zł z tego; 
na zadania
	Remont drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów-Niegosławice-Chrzanów, 

           związanej  z remontem chodnika w miejsc. Pacanów Rynek,
           kwotę 15 000 zł,
	Remont drogi powiatowej Nr 0125T Biechów-Niegosławice-Pacanów, 

           związanej  z remontem chodnika w miejsc. Pacanów ul. Biechowska
                           kwotę 25 000 zł .
na zadania:
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125T Biechów-Niegosławice-Pacanów, 

            związanej  z budową chodnika w miejsc. Biechów
                            kwotę 30 000 zł,
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów-Zborówek, związanej  

           z  budową chodnika w miejsc. Pacanów ul. Beszowska,
                            kwotę 30 000 zł.
§ 3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem  Buskim a Gminą Pacanów.
 Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki

Uzasadnienie 
Do uchwały Rady Gminy Pacanów nr LVIII/270/2010
Z dnia 26 lutego 2010r

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu  na realizację zadań związanych z remontem i przebudową  dróg powiatowych 


	Zgodnie art. oraz art. 116 ust.2 i art. 220 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240) 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.













