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Zdzieszowice, dn. 15.05.2017 r.

Pan Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Zarządem Województwa 
Opolskiego zadania inwestycyjnego.
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Uzasadnienie do projektu uchwały
Zarząd Województwa Opolskiego zwrócił się z prośbą o partycypację w kosztach zadania 

inwestycyjnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 m. Januszkowice” w zakresie realizacji 
projektu budowlano-wykonawczego. Zabezpieczona kwota w budżecie Gminy na rok 2017 r. w 
wysokości 25.000,00 zł stanowić będzie połowę wartości kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Gmina Zdzieszowice zamierza współfinansować zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 423 m. Januszkowice” , które będzie realizowane przez Województwo Opolskie.

Zgodnie z treścią art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona 
innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

Stosownie do treści art. 216 ust. 2 pkt 5 przywołanej wyżej ustawy pomoc finansowa dla 
innych jednostek samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego odrębną uchwałą.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.



Projekt

z dnia 12 maja 2017 r. 
Zatwierdzony przez....

m budzi

£lżt>ieia Mikitów-Pg!.UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2017 r.

w sprawie wspólnej realizacji z Zarządem Województwa Opolskiego zadania inwestycyjnego

Na podstawie § 47 pkt 2 Uchwały nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 
2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice (Dziennik Urzędowy woj. Opolskiego z 2015 r. 
poz. 2763) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach wyraża wolę współfinansowania z Zarządem Województwa Opolskiego 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice" w zakresie 
realizacji opracowania projektu budowlano - wykonawczego.

§ 2 . Środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Zarządowi Województwa Opolskiego niezbędne do pokrycia wkładu własnego do realizacji zadania wymienionego 
w §1, zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy Zdzieszowice na 2017 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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