UCHWAŁA NR XV/123/19
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań
z zakresu administrowania drogami
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku,
poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Gorzyce udzieli w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu, w kwocie
1.730.000,00zł (milion siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), na realizację zadań z zakresu
administrowania drogami.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielona będzie w formie dotacji celowej, po podpisaniu
umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Powiatem Wodzisławskim, określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia
przyznanych środków.
3. Środki, o których mowa w ust. 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok, w dziale
600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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UZASADNIENIE
UCHWAŁY
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację
zadań z zakresu administrowania drogami
Na podstawieprzepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku,
poz. 506 ze zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), z budżetu gminy może być udzielona innej jednostce samorządu
terytorialnego pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, na realizację zadań ustawowych, w tym na
zadania z zakresu administrowania drogami.
Powiat Wodzisławski przystąpił do realizacji zadania długoterminowego pn: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy)”. W 2020 roku będzie realizowany drugi
etap zadania. Planowana wstępna wysokość pomocy finansowej na dofinansowanie zadania wynosi
1.730.000,00zł. W/w Kwota została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce
oraz budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok.
Kwota ta jest wartością planowaną, po zakończeniu procedury zamówień publicznych, wartość
dofinansowania ulegnie zmianie i w ślad za tym wprowadzona będzie zmiana w przedmiotowej Uchwale.
Pomoc finansowa, udzielona będzie po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Powiatem
Wodzisławskim, określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia przyznanych środków.
Środki, o których mowa w ust. 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok, w dziale
600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe.
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