
Uchwała NR …/.../.....  

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 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. 506 t.j.) w związku   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 późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej w roku 2019 dla Powiatu Kieleckiego w postaci opracowania 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T polegająca na 

poprawie odwodnienia w msc. Wincentów”. 

§ 2. W budżecie Gminy Piekoszów na rok 2019 zabezpieczone zostaną środki w wysokości 20 000 zł 

w celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Piekoszów do podpisania umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Kieleckiemu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Sporządził: 

Patryk Kanarek – podinspektor ds. budowy 

i utrzymania infrastruktury drogowej 

18.04.2019r. 

Sprawdził: 

Marek Szczerba – Kierownik Referatu IRO 

18.04.2019r. 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

19.04.2019r. 

Zatwierdził: 

Z. Piątek – Wójt 

19.04.2019r. 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

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

z dnia … w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 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. 506 t.j.) 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 późn. zm.). 

W związku z brakiem odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 0485T w Wincentowie, 

Gmina Piekoszów wykonała dokumentację projektową pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0485T 

polegająca na poprawie odwodnienia w msc. Wincentów”. 

Wyżej wymieniona dokumentacja zostanie przekazana w ramach porozumienia do Powiatu 

Kieleckiego celem wykonania odwodnienia drogi powiatowej przez Powiatowy Zarząd Dróg 

w Kielcach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


