
UCHWAŁA NR XXIV/283/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 23 września 2020 r. 

uchylająca uchwałę Nr XVIII/209/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację  zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana 
w miejscowości Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492" 

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 2020 r. poz. 713), 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 2019 
poz. 869 z późn. zm.) 

Rada Miasta Sandomierza 
uchwala co następuje: 

§ 1.  
Uchyla się uchwałę Nr XVIII/209/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 

2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  
zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości Sandomierz, 
od km 0+000 do km 0+492" 

§ 2.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  
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.
Pismem z dnia 28.01.2020 r. znak D.T.528.6.2020.EB Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
poinformował, iż zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości
Sandomierz, od km. 0+000 do km 0+492, zostało umieszczone na preferencyjnej liście zadań
zaplanowanych do realizacji w 2020 roku. Zarządca drogi tj. Starosta Sandomierski uzyskał
możliwość wykonania zadania w ramach środków finansowych przeznaczonych na usuwanie
skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego brak jest promesy Wojewody Świętokrzyskiego na
przekazanie środków w bieżącym roku, realizacja zadania może odbyć się w roku przyszłym, na
podstawie dokonanego przez Powiat Sandomierski zgłoszenia do programu Fundusz Dróg
Samorządowych. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest zwolnienie środków finansowych
zabezpieczonych na rok 2020 na ten cel, jako pomoc finansowa dla powiatu.
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