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UCHWAŁA NR XLVIII/.../22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia w latach  2023 - 2025  pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi 
Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim 

Na podstawie art. 10  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, 
poz. 559) oraz art. 4 ust. 2 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Gorzyce udzieli w latach 2023 - 2025 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi 
Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, w kwocie 556.547,00 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 
pięćset czterdzieści siedem złotych 00/100), z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: 
"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 
II". 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielona będzie w formie dotacji celowej, w następujących 
transzach: 

1) w 2023 roku -   360.164,00 zł 

2) w 2024 roku -  112.219,00 zł 

3) w 2025 roku -    84.164,00 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 4. Pomoc finansowa będzie udzielona po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Gorzyce 
a Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, określającej szczegółowe 
zasady przekazania dotacji oraz sposób jej rozliczenia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, 
poz. 559) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, 
poz. 1634 ze zm.), z budżetu może być udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej związkowi 
międzygminnemu z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji 
sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II". 

Gmina Gorzyce jest członkiem Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. 
Wstępując do Związku Gmina przekazała mu swoje zadania z zakresu realizacji inwestycji wodociągowo-
kanalizacyjnych. 

W związku z otrzymaniem przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu 
Śląskim, wstępnej promesy na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, 
Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II" gminy na których terenach będzie 
realizowana ww. inwestycja są zobowiązane do zabezpieczenia środków na wkład własny oraz koszty 
inwestora zastępczego w latach 2023-2025. 

W budżecie na 2023 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie 360.164,00 zł. Pomoc finansowa będzie 
udzielona w formie dotacji celowej po podpisaniu umowy. 
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