
Projekt

z dnia .... grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA

z dnia……….
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 47 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1530, poz. 2161, 2193, 2245, z 2019 r. poz. 525, 1287, 1951) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, 
art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Rada Miasta Opola wyraża zgodę na udzielenie w 2020 r. pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem 
na:

1) sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie 
Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 
w Dobrzeniu Wielkim w kwocie 2.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie 
Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim – Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Dobrzeniu Wielkim w kwocie 1.800.000,00 zł,
3) sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie 
Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu 
Wielkim w kwocie 1.070.000,00 zł,
4) sfinansowanie części dotacji podmiotowej, która będzie przekazywana w 2020 r. przez 
Gminę Dobrzeń Wielki do Instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy w kwocie 
1.000.000,00 zł,
5) sfinansowanie wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na pokrycie kosztów 
pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od 
dnia 1 stycznia 2017 r. w skład obszaru miasta Opola w kwocie 130.000,00 zł.

2. Przekazanie pomocy finansowej nastąpi w 2020 r. ze środków budżetu Miasta Opola.

§ 2. 
Przekazanie i rozliczenie pomocy finansowej, o której mowa w § 1, nastąpi na podstawie 
umów jakie zostaną zawarte pomiędzy Miastem Opole a Gminą Dobrzeń Wielki.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Druk nr 463



Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Dobrzeń Wielki 

  

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 

granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz 

zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1134), z dniem 1 stycznia 2017 r. rozszerzony 

został obszar administracyjny Miasta Opola o tereny leżące w granicach administracyjnych 

gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków. W konsekwencji nastąpiła 

konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków na finansowanie zadań realizowanych 

przez Gminę Dobrzeń Wielki. W tym celu w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Opola 

przyjęte zostały w latach 2017-2020 następujące wielkości wydatków, stanowiących 

wsparcie finansowe dla Gminy Dobrzeń Wielki, tj.:  

 w 2017 roku kwota 9.337.515 zł – zrealizowano, 

 w 2018 roku kwota 9.000.000 zł – zrealizowano, 

 w 2019 roku kwota 6.000.000 zł – zrealizowano,  

 w 2020 roku kwota 6.000.000 zł. 

 

Jako podstawę przekazania środków proponuje się przyjąć konstrukcję tzw. „pomocy 

finansowej”. Mechanizm ten jest określony między innymi ustawą o samorządzie gminnym  

i wymaga podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (donatora) 

stosownej uchwały, a następnie podpisania pomiędzy organami wykonawczymi 

odpowiedniej umowy dotacji celowej. Dotacja ta będzie podlegać odpowiedniemu 

rozliczeniu. 
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