
UCHWAŁA NR LXIII.395.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII.297.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, zmienia się w § 1 ust. 1 uchwały, który 
otrzymuje brzmienie: 

„1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Ostrowiec Świetokrzyski w wysokości 250.000,00 zł 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kunów, w związku z zawartym 
porozumieniem międzygminnym z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1535), gmina może udzielić innej jednostce samorządu 
terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy i jest to jedna z form 
współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Gmina Kunów zawarła w dniu 22 grudnia 2020 r. porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Kunów 
a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski. 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zawarła dziesięcioletnią umowę wykonawczą z Operatorem - Miejskim 
Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego, który te usługi będzie świadczył na terenie 
gminy Kunów, na podstawie porozumienia z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski. 

Zgodnie z porozumieniem Gmina Kunów będzie decydować, jakie trasy będą wyznaczone w jej 
miejscowościach oraz będzie płacić jedynie za wozokilometry wykonywane na jej terenie. W celu pokrycia 
deficytu tras Gmina Kunów przekaże dotację dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 

Uchwałą Nr XLVIII.297.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2020 r. udzielono pomocy 
finansowej na realizację wskazanego zadania dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 
200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

W trakcie realizacji umowy zwiększono ilość planowanych pierwotnie wozokilometrów co skutkuje 
koniecznością zwiększenia kwoty pomocy finansowej o 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy 
Kunów i gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz mając na uwadze wspólne korzyści społeczne i gospodarcze 
pomiędzy Gminami, zasadane jest zwiększenie kwoty dotacji na ten cel. 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć niniejszą uchwałę.
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