
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu gminy Wołczyn pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2295O ul. Sienkiewicza w Wołczynie 
na odcinku o długości 441,07 m (od km 0+000,00 do km 0+441,07)”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2020 rok, w wysokości 294 367,62 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta 
sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze).

§ 3. Prace wykonywane ze środków z pomocy finansowej przyznanej niniejszą uchwałą muszą być 
przeprowadzone zgodnie z procedurami określonymi w prawie zamówień publicznych.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Wołczyna do zawarcia umowy w sprawie, o której mowa w § 1.

2. Zasady przekazania, rozliczania i kontroli wykorzystanej pomocy finansowej zostaną określone 
w umowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Procedura inicjatyw samorządowych polega na współfinansowaniu przez gminę remontu, przebudowy
lub budowy dróg powiatowych.

W celu zawarcia umowy w sprawie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2295O ul.
Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km 0 + 000,00 do km 0 + 441,07)”, Rada
Miejska w Wołczynie musi podjąć stosowaną uchwałę o udzieleniu Powiatowi Kluczborskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej.

Przedmiotowe zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, odnowienie
oznakowania poziomego i pionowego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzecznej do włączenia w ul.
Mickiewicza.

Środki finansowe na wspólną realizację przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone w wysokości
294 367,62 zł w  budżecie gminy Wołczyn na rok 2020.
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