
 
 

- Projekt - 
Uchwała Nr XLVIII/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy 
Śl.” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych           
2008 - 2011. 

 
 
Na podstawie art. 7a i 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5) i art. 220 ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.,  nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 88, poz. 539 z późn. zm.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.” w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 w formie dotacji w wysokości 
300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). 

2.   Szczegółowe warunki przekazania, wykorzystania i rozliczenia pomocy finansowej 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Gminą Gorzyce.   

 
 
                                                                         § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XLVIII/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy 
Śl.” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych            
2008 - 2011. 

 
 
 Uchwałą nr XXXV/406/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku Rada Powiatu 
Wodzisławskiego wyraziła intencje uwzględnienia w uchwale budŜetowej na 2010 rok 
wydatku w wysokości 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)                                          
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Gorzyce na realizację zadania 
„Przebudowa drogi gminnej  ul. Powstańców w Turzy Śl.” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
 Zgodnie z wolą Rady Powiatu  przygotowano uchwałę o przekazaniu dotacji celowej 
na „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.” w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 i proponuje się jej przyjęcie. 
 
 
        DYREKTOR 
 
       /-/ inŜ. Marek Okularczyk 


