
Uchwała Nr XXXIX/277/2021 
Rady Gminy Popielów 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego 
na realizację zadania publicznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 Udziela się z budżetu Gminy Popielów na 2021 rok pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Województwa Opolskiego w łącznej wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 
i 00/100), na wydatki związane z dofinansowaniem wypłaty kwoty odszkodowań oraz opłat sądowych, 
związanych z nieruchomościami, wynikających z Tytułu II, Działu 4, Rozdziału 3 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Popielów dla zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż dróg 
wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie gminy Popielów” w wysokości stanowiącej wkład własny 
przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo Opolskie w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa 
ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” ze środków RPO WO 2014-
2020 poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (zwanym w skrócie zadaniem). 

§ 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 
Województwem Opolskim a Gminą Popielów. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Joanna Widacha-Cichoń 
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