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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) Rada Miejska 
w Głogówku uchwala, co następuje: 
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Głogówek pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu  stanowiącej 
dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837  o relacji Dobra – Rzepcze 
wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kierpień gmina Głogówek”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu 2022 roku w wysokości 73.800,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset  złotych). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Gminą Głogówek. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Realizacja zadania gminy, której celem jest zwiększenie dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej dla 
mieszkańców  miejscowości Kierpień poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej spowoduje uszkodzenie 
części nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kierpień. W związku z tym Gmina Głogówek zobowiązana 
jest do odtworzenia drogi. Zobowiązanie nie obejmuje jednak innych elementów infrastruktury. Pojawiła się 
jednak możliwość aplikowania o środki zewnętrzne w ramach PROW, także na przebudowę chodników 
i kanalizacji burzowej, dlatego uznaje się za zasadne udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
Prudnickiemu stanowiącej dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
1837 o relacji Dobra-Rzepcze wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kierpień gmina Głogówek”. 
Beneficjentem potencjalnego dofinansowania może być Powiat Prudnicki. 
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