
Uchwała NR …/.../.....  

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 509, 1309, 1696, 1815.) w związku art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 869, 1622, 1649, 2020.) oraz na 

podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 698, 

730, 1495, 1716, 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł (Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 

00/100) dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Piekoszów na rok 2020. 

§ 3. Szczególne warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Piekoszów.  

§ 4.Upoważnia się Wójta Gminy Piekoszów do podpisania umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kieleckiemu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Sporządził: 
Patryk Kanarek – podinspektor ds. budowy i 

utrzymania infrastruktury drogowej 

21.02.2020r. 

Sprawdził: 

Marek Szczerba – Kierownik Referatu IRO 
21.02.2020r. 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

21.02.2020r.. 

Zatwierdził: 
Z. Piątek – Wójt 

21.02.2020r. 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr …/.../... Rady Gminy Piekoszów  

z dnia … w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 509, 1309, 1696, 1815.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie 

art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019r. 

poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815). 

 

Wsparcie finansowe w kwocie 20.000,00 zł (Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) zostanie 

udzielone z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika 

wzdłuż drogi powiatowej nr 0282T w miejscowości Rykoszyn”.  

Droga powiatowa nr 0282T – ul. Jana Pawła II w Rykoszynie stanowi ważny element infrastruktury 

komunikacyjnej. Przy ulicy Jana Pawła II znajduję się kościół parafialny oraz punkt biblioteki publicznej, 

obecnie droga ta nie posiada chodnika oraz normatywnych poboczy, co stanowi utrudnienie dla 

poruszających się nią pieszych. Budowa chodnika pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz 

komfortu mieszkańców miejscowości Rykoszyn.  

 

 

 

 

 

 

 


