
UCHWAŁA NR XXII/173/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na wspólne 
sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin 

Brzeski”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj.  z 
2016 r., poz. 446, poz. 1576 ), oraz art. 216 ust. 2 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, zm. poz. 938,  poz. 1646, 2014 poz. 379, poz. 911,
poz. 1146,  poz. 1626, poz. 1877, 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 238, poz. 1045,  poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, 
poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, 2016 r. poz. 195, poz. 
1257, poz. 1454 )  Rada Miejska w  Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Udziela się z budżetu Gminy Prószków pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego
z przeznaczeniem na wspólne sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. 
„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w 
Gminie Lewin Brzeski”.

§ 2. 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu gminy na 2016 r., w wysokości do kwoty 4.000,00 zł ( słownie : cztery tysiące złotych 00/100 
).

§ 3. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków 
finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Prószków
a Powiatem Opolskim – Zarządem Powiatu Opolskiego.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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