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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Opolskiemu.

Uzasadnienie do projektu uchwały
Zgodnie z zapisami uchwały nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 

12 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego Rada 
Miejska wyraziła zgodę na współfinansowanie zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej 
odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany 
miejscowości Januszkowice wraz z przebudową nawierzchni”, które będzie realizowane przez 
Województwo Opolskie.

Zgodnie z aneksem 1/2017 z dnia 27 marca 2017 r. do umowy nr IN. 7013.01.101.2016 z dnia 
8 listopada 2016 r. pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Województwem Opolskim zmianie uległa 
wysokość dotacji i wynosi 1.525.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieściapięć tysięcy 
złotych). Środki te zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy Zdzieszowice 
w następujący sposób: w roku 2016 - 77.273,97 zł, w roku 2017 - 1.447.726,03 zł.”

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. - '■
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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia................... 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 
1579, 1948, z 2017 r. 730) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017 r. 191, 659) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/193/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 października 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego, § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 
1.525.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Środki te zostaną 
zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy Zdzieszowice w następujący sposób: w roku 2016- 
77.273,97 zł, w roku 2017 - 1.447.726,03 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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