
UCHWAŁA NR XVII/141/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 
1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, 
poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195)  Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Województwa Opolskiego w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem 
na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siołkowice i Chróścice wraz z budową parkingu 
Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim"  w wysokości stanowiącej wkład własny przedsięwzięcia realizowanego przez 
Województwo Opolskie w ramach projektu partnerskiego „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie 
opolskim – etap I” ze środków RPO WO 2014-2020 poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji 
Opolskiej.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

W związku z możliwością ujęcia odszkodowań za wykup gruntów pod realizację inwestycji "Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Stare Siołkowice i Chróścice
wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim” jako koszty kwalifikowane w projekcie „Budowa
infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap I", o dofinansowanie którego ze środków RPO WO
2014-2020 wnioskować będą: Gmina Popielów, Gmina Dobrzeń Wielki, Województwo Opolskie oraz Powiat
Opolski (Lider projektu), z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki należy przekazać dotację celową (w wysokości
stanowiącej udział własny województwa). Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych jednostki
samorządu terytorialnego mogą udzielać wzajemnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Na pozostałą
cześć odszkodowania (w części unijnej) Gmina Dobrzeń Wielki udzieli nieoprocentowanej pożyczki, która
zostanie zwrócona po otrzymaniu dofinansowania przez Województwo Opolskie.
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