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Uchwała Nr XXXVII/263/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację 
zadań publicznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Udziela się z budżetu Gminy Popielów na 2021 rok pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Opolskiego w łącznej wysokości 100 000,- zł (słownie: sty tysięcy złotych), na wydatki związane 
z realizacją zadania pn. „Remont DP Nr 1152 O odc. Rybna – Stare Kolnie i DP Nr 1155 O Popielów – 
Nowe Siołkowice – odnowa nawierzchni na długości ok. 1,5 km”. 

§ 2.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej o której mowa w § 1 oraz zasady rozliczenia 
środków określi umowa w sprawie wspólnego finansowania i realizacji zadania zawarta pomiędzy Powiatem 
Opolskim a Gminą Popielów. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Opracował: Skarbnik Gminy 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z deklaracją Gminy Popielów w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania „Remont 
DP Nr 1152 O odc. Rybna – Stare Kolnie i DP Nr 1155 O Popielów – Nowe Siołkowice – odnowa 
nawierzchni na długości ok. 1,5 km”, niniejszą uchwałą wypełnia się wymogi formalne 
art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wskazuje na podjęcie odrębnej uchwały dla potrzeb 
udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. Kwota dotacji została 
zabezpieczona w planie wydatków majątkowych na 2021 rok.

Id: 5A20C4B1-BE72-463A-B428-B71880E9A542. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie

