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UCHWAŁA NR VIII.64.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Odwodnienie 
pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach”

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. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Biała pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadania „Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
2015 roku w wysokości 49 000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100), jednak nie więcej niż 
50% wartości wkładu własnego Powiatu Prudnickiego do realizacji zadania.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Gminą Biała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146,1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532
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UZASADNIENIE

Zadanie pn.„Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach” planowane było już do realizacji w

roku ubiegłym. Jednak ze względu na brak środków finansowych powiat nie zrealizował tego zadania.

Rozmowy w powyższej sprawie powróciły w bieżącym roku, starostwo zaproponowało realizację zadania

przy udziale środków gminy w wysokości 50% łącznych nakładów. Wycena zadania została dokonana na

kwotę 98.000 zł. Ostatecznie po rozmowach skierowano do powiatu pismo w sprawie wypowiedzenia się o

realizacji zadania, sprawa rozpatrywana będzie na posiedzeniu zarządu i przedstawiona zostanie radzie

powiatu w m-cu czerwcu. W związku z tym, iż kolejna sesja w gminie Biała będzie w m-cu sierpniu

propozycja pomocy finansowej na realizację tego zadania przedstawiona została na tej sesji.W uchwale

doprecyzowano zapis, że udział gminy Biała będzie stanowił 50% kosztów poniesionych przez Starostwo na

to zadanie.

W zmianach do WPF gminy Biała oraz w zmianach do budżetu gminy na rok 2015 wprowadzone

zostały w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości 49 000,00 zł na ten cel.

Warunkiem przystąpienia do wspólnego realizowania zadania na drodze powiatowej jest zawarcie

umowy o współfinansowanie. Dokument ten zawierany jest miedzy zarządcą drogi i jednostką

współfinansującą, to jest – w tym przypadku – Zarządem Powiatu Prudnickiego i Burmistrzem

Białej.

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy, to jest

jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały, w których określa

zakres pomocy i jej wysokość.

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, która będzie

ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji.

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadania.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 21.05.2015 r.
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