
-projekt-UCHWAŁA  NR XX/ /2017 

Rady Gminy Zębowice  

z dnia 14 marca 2017 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu   

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 216 ust. 2 

pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację przedsięwzięcia  

pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec – Zębowice na odcinku 

Grodziec – Knieja”, prowadzonego w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

 

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

1. ze środków budżetu na 2017 r. w wysokości 178 300 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem 

tysięcy trzysta złotych),  

2. ze środków budżetu na 2018 r. w wysokości 237 736 zł (słownie: dwieście trzydzieści 

siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych). 

 

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

rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Oleskim,  

a Gminą Zębowice. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Zębowice. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Uzasadnienie: 

Koszt całej inwestycji wyniesie 3 813 000 zł. Dofinansowanie z PROW wyniesie 63,63 %,  

tj. 2 426 211,90 zł. Wkład Gminy Zębowice jest rozłożony na lata 2017 – 42,86 % i 2018 – 57,13 %,  

tj. w wysokościach w/w. 

 

 

Opracowała: Irena Dzikowska 


