
 

U C H W A Ł A   NR VI/84/2019 

RADY  GMINY  MASŁÓW 

z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr V/78/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 roku w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

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

samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 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 ze zm.) – 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale nr V/78/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego, § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1. Udziela się pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn. 

„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Szklany Dom – granica gminy Bodzentyn - 

Wilków”, w formie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej, w kwocie 

28.000,00zł.” 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/84/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 
marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/78/2019 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

 

Uchwałą Nr V/78/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego, Rada Gminy Masłów wyraziła zgodę na udzielenie 

pomocy rzeczowej dla Powiatu w formie opracowania aktualizacji dokumentacji 

projektowej, koniecznej do realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 

Szklany Dom – granica gminy Bodzentyn - Wilków”, za kwotę 10.000,00zł.  

Wstępnie oszacowana wartość opracowania powyższej dokumentacji nie 

odzwierciedla faktycznych cen rynkowych. Zwiększenie wartości udzielanej pomocy 

rzeczowej o kwotę 18.000,00zł. pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej. 

 

 


