Uchwała nr .............................................../2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ...................................................2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. Poz. 1591 z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz.
558 nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806 z 2003r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568
z 2004r. nr 102 poz. 1055 i nr 116 poz. 1203 z 2005r. nr 172 poz. 144 i nr 175 poz. 1457, z 2006r.
nr 17 poz. 128 i nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. nr 48, poz. 327 i nr 138 poz. 974 i nr 173 poz. 1218)
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124, z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146); art. 216 ust.2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta uchwala
co następuje:
§ 1.1. Postanawia się udzielić Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na wykonanie remontu ulicy Kąty Denkowskie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w kwocie 200 000 zł (słownie:
dwieście tysięcy zł).
3. Zasady udzielenia, rozliczenia i ewentualnego zwrotu dotacji określi odrębna umowa zawarta
pomiędzy Gminą Ostrowiec Św., a Powiatem Ostrowieckim.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego
W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym w ulicy Kąty
Denkowskie w Ostrowcu Świętokrzyskim, zasadne jest wykonanie kompleksowego remontu przedmiotowej
ulicy. Remont obejmował będzie swoim zakresem m.in. wzmocnienie podbudowy z mieszanki mineralnobitumicznej klińcowo-Ŝwirowej i tłucznia kamiennego, ułoŜenie warstwy wiąŜącej o grubości 4 cm,
zastosowania geosyntetyków, wykonanie warstwy ścieralnej na grubości 5 cm.
Ponadto wykonanie przedmiotowego remontu ulicy Kąty Denkowskie zwiększy jej przepustowość
oraz w znacznym stopniu poprawi równieŜ estetykę i wizerunek tej części miasta.
Wspólna realizacja znacznie przyśpieszy wykonanie zadania.

