
UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na 
terenie miasta Kielce

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018r. poz. 
994 ze zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
/tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje : 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Nowy Korczyn pomocy finansowej Gminie Raków w kwocie 5.000 zł. 
/słownie: pięć tysięcy zł./ z przeznaczeniem na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Nowy Korczyn a Gminą Raków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Id: RTYQU-FKRUO-YAMGG-QDFVH-IQFPK. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Wójt Gminy Raków pismem z dnia 30.04.2018r. zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej 
z przeznaczeniem na budowę Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach. Gmina Raków na podstawie porozumienia 
zawartego w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Miastem Kielce a Gminą Raków przyjęła na siebie obowiązki 
wykonania zadania publicznego polegającego na wzniesieniu pomnika Wincentego Witosa w Kielcach wraz 
z zagospodarowaniem przyległej przestrzeni publicznej. Wincenty Witos jest postacią znaczącą również dla 
samorządowców ponieważ był uznanym działaczem samorządowym, m.in. radnym Rady Powiatowej w Tarnowie, 
wójtem gminy Wierzchosławice, założycielem Związku Wójtów w Małopolsce. Wybudowanie pomnika tego 
wybitnego Polaka będzie godnym uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszystkie 
gminy i powiaty, które wesprą budowę pomnika zostaną upamiętnione okolicznościowymi tabliczkami z ich nazwą 
umieszczonymi w cokole pomnika. 
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