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UCHWAŁA NR XXI.202.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogach i 
chodnikach powiatowych

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. 
2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i poz. 2260.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Biała pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu z przeznaczeniem na 
realizację następujących zadań:

1) „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin” w kwocie 500.000,00 zł,

2) Przebudowa chodnika w miejscowości Śmicz” w kwocie 65.000,00 zł;

3) „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice” w kwocie 25.000,00 zł;

4) „Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice” w kwocie 5.000,00 zł;

5) „Przebudowa chodnika w miejscowości Kolnowice” w kwocie 5.000,00 zł.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
2017 roku w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100), w podziale na:

1) dotację w kwocie 500.000,00 zł na zadania majątkowe, które określone został w § 1 pkt 1;

2) dotację w kwocie 100.000,00 zł na zadania bieżące, które określone zostały w § 1 w pkt 2 do 5.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Powiatu Prudnickiego w 2017 r. Gmina Biała udzieli wsparcia
finansowego do realizacji następujących zadań powiatowych:

1) „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin”
w kwocie 500.000,00 zł, 

2)  „Przebudowa chodnika w miejscowości Śmicz” w kwocie 65.000 zł,

3)  „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice” w kwocie 25.000 zł,

4)   „Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice” w kwocie 5.000 zł,

5)  „Przebudowa chodnika w miejscowości Kolnowice” w kwocie 5.000 zł.

Sprawa chodników, o których mowa w pkt od 2 do 5 wyjaśniona została w piśmie z dnia
13.01.2017 r. otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Prudniku.
Wydatki, o których mowa w § 1 uchwały są wydatkami:
a) majątkowymi w kwocie 500.000 zł w zakresie zadania określonego w pkt 1

b) bieżącymi w kwocie 100.000 zł w zakresie zada określonych w pkt od 2 do 5.
Powyższe zadania ujęte zostały w budżecie gminy Biała w dziale 600 - Transport i łączność,

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.
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 zadań.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 16.01.2017 r.
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