
Zdzieszowice, dn, 23.03.2022 r.

BURMISTRZ ZD2 E
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego ił

IN.0004.01.2022.SK

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 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego.

w Zdziespowicach
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Projekt

z dnia 23 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez.....

UCHWAŁA N R ....................
RADY M IEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z d n ia .....................  2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego

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 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 
1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach wyraża wolę współfinansowania z Powiatem Krapkowickim zadania pod 
nazwą „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Góry Św. Anny w m. Zdzieszowice w ramach przebudowy drogi 
powiatowej 1808 0".

§2 . Środki finansowe w wysokości 14.000,00 zl, na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Krapkowickiego niezbędne do pokrycia wkładu własnego do realizacji zadania wymienionego w §1, 
zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy Zdzieszowice na 2022 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały N r.............

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia................... 2022 r.

U zasad n ien ie

Zarząd Powiatu Krapkowickiego zwrócił się z prośbą o partycypację w kosztach zadania pt. „Budowa 
przejścia dla pieszych na ul. Góry Sw. Anny w m. Zdzieszowice w ramach przebudowy drogi powiatowej 
1808 O". Wysokość udzielonej pomocy finansowej wynosi 14.000,00 zł. i zostanie zabezpieczona w budżecie 
gminy na 2022 r., zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Gminy Zdzieszowice.

Gmina Zdzieszowice zamierza współfinansować zadanie pod nazwą „Budowa przejścia dla pieszych na ul. 
Góry Św. Anny w m. Zdzieszowice w ramach przebudowy drogi powiatowej 1808 O", które będzie realizowane 
przez Powiat Krapkowicki. Okres realizacji zadania ustalono na rok 2022.

Zgodnie z treścią art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) 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 uchwalą.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła: Sabina Kurdyna 

Zatwierdził: Artur Gasz
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