
UCHWAŁA NR XXXVI/223/2013
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 

Na podstawie art. 10. ust. 2 art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy rzeczowej o wartości 47 688 (słownie czterdzieści siedem tysięcy sześćset 
osiemdziesiąt osiem) dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 771 Wiślica- Strożyska na odcinku od miejscowości Strożyska do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 973 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudowa nawierzchni od km 6 +300 do 
km 8+516 długości 2216m." 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie
Na podstawie uchwały nr 1715/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie 
przyjęcia zasad współpracy Województwa Świętokrzyskiego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
w zakresie budowy chodników przy drogach wojewódzkich zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
Samorząd Gminy Nowy Korczyn zapewni pomoc rzeczową dla Województwa Świętokrzyskiego w formie 
opracowania dokumentacji technicznej, która w przyszłości stanowić będzie podstawę do realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 Wiślica - Strożyska na odcinku od miejscowości Strożyska do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 973 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudowa 
nawierzchni od km 6 +300 do km 8+516 długości 2216m." . 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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