
UCHWAŁA NR LV/532/2022 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  
zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na ul. 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 (t. j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 
art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 na ul. Różanej i Wojska Polskiego”. 

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

środków budżetu na 2022 rok w wysokości 331.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden 
tysięcy złotych 00/100) na ww. zadanie. 

§ 3.  
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w umowach 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). 

Uchwałą budżetową Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. zabezpieczono w budżecie środki w 
wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej 
i Wojska Polskiego”.  Środki te zostały zaplanowane jako pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego 
w formie dotacji celowej. 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na I etap  realizacji powyższego zadania - tj. przebudowy 
przejść dla pieszych na części ul. Różanej w Sandomierzu zostanie podpisane porozumienie 
dofinansowujące I etap przebudowy przejść. Kwota brutto wkładu finansowego ze strony gminy będzie 
wynosić 130.252,17 zł.  

Aktualnie Powiat Sandomierski jest na etapie rozstrzygnięcia przetargu na II etap przebudowy 
przejść dla pieszych  (dalsza część ul. Różanej oraz ul. Wojska Polskiego). Realizacja zadania opiewa 
wstępnie na kwotę ok. 2 mln złotych. Starosta Sandomierski oczekuje od gminy pokrycia części wkładu 
własnego dla II etapu zadania w kwocie ok. 200 tys. zł. 
 
Mając na uwadze powyższe Gmina zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi dotacji z budżetu  Gminy na 
realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego” w wysokości 
nie przekraczającej 331.000,00 zł, co stanowi  równowartość ok. 10 % szacowanej wartości zadania.  
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