
 

U C H W A Ł A   NR XLIV/444/2017 

RADY  GMINY  MASŁÓW 

z dnia 28 grudnia 2017 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 roku. 

 
Na podstawie art.10 ust. 2 oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. e, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w 

związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2017r., poz. 2077) – 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego: 

— w realizacji zadań inwestycyjnych pn.:  

1. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza”, 

współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania, w 2018 roku w kwocie 

100.000,00zł. 

2. „Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż 

drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli 

autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)”, współfinansowanie 

do wysokości 50% wartości zadania, w 2018 roku w kwocie 400.000,00zł. 

— w realizacji zadania remontowego pn.: 

1. „Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 0315T 

na odcinku od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania z drogą 

gminną nr 344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok. 1100mb)", 

współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, w 2018 roku w kwocie 

160.000,00zł. 

§ 2 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXXII/286/2017 Rady 

Gminy Masłów z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kieleckiego, Uchwała nr XLI/393/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 

2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/286/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 16 

stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, 

Uchwała nr XLI/394/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 i 2018 roku oraz Uchwała nr 

XLII/399/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 października 2017 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 i 2018 roku.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
     /-/ Sylwester Wojtyna 

     Przewodniczący Rady Gminy Masłów 


