
Projekt

z dnia ..... grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA

z dnia……….
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komprachcice
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 Komprachcice w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład 
własny do realizacji projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek
pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej".
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 
umowy jaka zostanie zawarta pomiędzy Miastem Opole a Gminą Komprachcice.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: D1C4EEB9-FB7D-45CD-A8F1-583E96B23EB0. Projekt Strona 1

Druk nr 465



Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Komprachcice  

  

Miasto Opole wspólnie z gminami Prószków, Komprachcice, Krapkowice, Dobrzeń Wielki, 

Gogolin, Tarnów Opolski i Strzeleczki realizować będzie partnerski projekt pn. „Czas  

na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”, współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość projektu wynosi  

33,3 mln zł. Celem projektu jest budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego  

na rzecz wdrażania strategii niskoemisyjnego transportu w Aglomeracji Opolskiej. W ramach 

inwestycji planuje się utworzenie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie 

gmin realizujących wspólne przedsięwzięcie. Wkład własny gminy Komprachcice  

w realizację ww. zadania wynosić będzie 4,5 mln. W związku z tym, iż wkład ten znacząco 

obciąża finanse gminy Komprachcice proponuje się, aby miasto Opole wsparło finansowo 

w 2020 r. gminę Komprachcice w realizacji wspólnego projektu w kwocie 1,5 mln 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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