
UCHWAŁA NR XXIV/188/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Popielów

Na podstawie art. 10 ust 2 i art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 
z 2016 roku poz.446, z późń. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Gminie Popielów pomocy finansowej z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności 
Inwestycji Projektu Partnerskiego „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej 
Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa” planowanego do realizacji ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe 
i kultura.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
gminy na rok 2016 w wysokości 2 398,50zł. (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100).

§ 3. Sposób przekazania i rozliczenia środków finansowych określonych w § 2 ustalony zostanie w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki i Powiatem Opolskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Popielów z przeznaczeniem na opracowanie studium 
wykonalności Inwestycji Projektu Partnerskiego „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na 
obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa” planowanego do realizacji ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, przedłożony został w 
związku zapisami zawartego przez Wójta Gminy w dniu 29.09.2016 r. porozumienia w sprawie realizacji w/w 
wspólnego przedsięwzięcia. Porozumienie to zostało zawarte na podstawie podjętej Uchwały Nr XXII/172/2016 z 
dnia 15.09.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Ochrona, 
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część 
południowa” i określa zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego, którym 
jest Gmina Popielów z Partnerami. W ramach w/w Projektu Partnerskiego realizowane będzie przedsięwzięcie pn. 
„Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Chróścicach’. Wysokość dotacji na 
wykonanie studium wykonalności inwestycji została ustalona proporcjonalne w stosunku do wartości 
realizowanych przedsięwzięć przez poszczególnych Partnerów Projektu.
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