
UCHWAŁA NR VII/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) 

w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap II”

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
roku, poz. 994 z późn. zm.1)) i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 
roku, poz. 2077 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu do wysokości 70 000,00 złotych (słownie: 
siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – 
Etap II”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 (Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne 
powiatowe).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenia i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a Powiatem Strzeleckim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 oraz z 2018 roku, poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432 i poz. 2500.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 oraz z 2018 roku, poz. 62, poz. 1000, 
poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.
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