UCHWAŁA NR XLII/409/2021
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację
zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska
Polskiego"
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021
poz. 305 z późn. zm.)
Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:
§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz pomocy finansowej Powiatowi
Sandomierskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla
pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego”.
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
środków budżetu na 2021 rok w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach ww. zadania.
§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Sandomierz, a Powiatem
Sandomierskim.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza
Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
należy do zadań własnych gminy. Zadania te gmina może realizować w drodze współdziałania z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym. Może również udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej innej
jednostce samorządu terytorialnego, określonej odrębną uchwalą przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego (art. 216 ust. 5 ustawy o finansach publicznych).
Niniejszą uchwałą Gmina zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego”. Kwota
100.000,00 zł stanowi 50% kosztu całkowitego wykonania dokumentacji (zgodnie z pismem Starosty
Sandomierskiego znak OR.7111.25.2021 z dnia 20.09.2021 r., w którym mowa o wspólnej realizacji
inwestycji, całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 200.000,00 zł).
W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego naborem uzupełniającym wniosków o
dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających
na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych Powiat
Sandomierski planuje ubiegać się o dofinansowanie trzynastu przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu
drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana i części drogi powiatowej nr 1047T ulica Wojska Polskiego w
Sandomierzu.
W ramach zadania planowana jest przebudowa przejść dla pieszych oraz zostanie wykonana kompleksowa
modernizacja nawierzchni jezdni ulic. W przypadku realizacji tej inwestycji przez Starostę, wzorem
realizacji innych inwestycji w latach wcześniejszych Gmina Sandomierz deklaruje partycypację w kosztach
zarówno wykonania dokumentacji projektowej jak i realizacji robót budowlanych na poziomie 50% kosztów
brutto (w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację zadania zabezpieczenie 50% kosztów wkładu
własnego).
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