
Projekt 
 
z dnia  15 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXII.265.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Remont drogi 
powiatowej nr 1208 0 relacji Biała-Mochów (do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do 

miejscowości Mionów na odcinku 2845 m” 

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. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1) )uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Biała pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1208 0 relacji Biała-Mochów (do DK40) na odcinku od 
miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów na odcinku 2845 m”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
2021 roku w wysokości nie wyższej niż 234.456,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta 
pięćdziesiąt sześć złotych). 

§ 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) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie ze zmianami budżetu gminy Biała na 2021 r. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 
60014 - Drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące ujęta została kwota 185.293,00 zł 
przeznaczona na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1208 0 relacji Biała-Mochów 
(do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów na odcinku 2845 m”. 
Kwota wyliczona została na podstawie przeprowadzonego przez Powiat Prudnicki zamówienia 
publicznego na realizację wymienionego zadania.  

Koszt brutto zadania wynosi - 937.825,80 zł 
Pozyskane dofinansowanie z RFRD - 468.912,90 zł 
Wkład Starostwa Powiatowego - 370.585,30 zł 
z tego 50% stanowić będzie wkład gminy Biała tj. kwota 234.456 zł. 
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 12 listopada 2021 r. 
 
 
Powyższy projekt uchwały został: 

1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu; 
2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej. 

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały  
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej 
 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.  
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