
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 NR 209/XXIX/2022 

w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej dla Powiatu Koneckiego 

Na podstawie art. 10 ust 2, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt  
5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze 
zm.),  Rada Gminy Smyków uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej z budżety Gminy Smyków w 2022 roku dla Powiatu Koneckiego        
w kwocie 150 000,00 zł. na wykonanie inwestycji pn:                                                                                               
1.1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków- II etap           
w kwocie 50 000,00 zł.1.2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 0462 Matyniów-Adamów” w kwocie 50 000,00 zł.1.3. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 
powiatowej Nr 0469T w msc. Smyków”                w kwocie 50 000,00 zł.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE 

 
 W ramach wzajemnej współpracy z Zarządem Powiatu Koneckiego dokonuje się zabezpieczenia 
środków w budżecie gminy w roku 2022  w wysokości 150 000,00 zł. na następujące inwestycje:  
                                                                                                                                                                              
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków” - II etap                
w wysokości 50 000,00 zł., 
 
-  „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0462 Matyniów-
Adamów”  w kwocie 50 000,00 zł., 
 
- „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 0469T w msc. Smyków”  
w kwocie 50 000,00 zł. 
 
Zgodnie  z zapisem  art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- gminy, 
związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy 
finansowej. 
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