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UCHWAŁA NR XXV/249/2021 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu 

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. z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm1).) Rada Gminy Świerczów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Świerczów pomocy finansowej Województwu Opolskiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadania  pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
454 w miejscowości Świerczów”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Świerczów na 2021 rok, w wysokości  66 420,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy 
czterysta dwadzieścia złotych 00/100). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia oraz rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Świerczów a Województwem Opolskim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
  

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535. 
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Uzasadnienie

Pismem z dn. 6.07.2021 r. Samorząd Województwa Opolskiego poinformował o zaplanowanym
w bieżącym roku rozpoczęciu prac nad wykonaniem projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.
"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów".
W związku z zadeklarowaną wcześniej przez Gminę Świerczów - partycypacją udziału w kosztach
opracowania dokumentacji projektowej - stosowne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, którego
następstwem będzie podpisanie umowy oraz przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia.

Sporządził: Mateusz Bieniek
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