
Projekt 

Uchwała nr…… 

 Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia …..  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego  

 

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. 2019 r, poz. 506, 1303, 1517, 1696, 1815)) i art. 216 ust. 2 

pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. 

U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

                                                                                                                                         

 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Głogówek pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego stanowiącej dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej  nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów – w części dotyczącej budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) do skrzyżowania na Głogowiec”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu 2020 roku w wysokości 830.500,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy 

pięćset złotych 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Samorządem Województwa 

Opolskiego, a Gminą Głogówek. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XX/205/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia                                       

31 stycznia 2020 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

Samorządowi Województwa Opolskiego 

 Zgodnie z otrzymaną propozycją Zarządu Województwa Opolskiego zmniejsza się             

o kwotę 69.500,00 zł dotację gminy dla samorządu Województwa Opolskiego na realizację 

zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów – w części 

dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) do skrzyżowania 

na Głogowiec”. Pierwotnie na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 900.000,00 zł, zatem po 

zmianie wysokość dotacji ustala się na kwotę 830.500,00 zł. Jednocześnie traci moc uchwała 

nr XX/205/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  31 stycznia 2020 roku  w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego  

 

Głogówek, 2 kwietnia 2020 roku 

 

 


