
UCHWAŁA NR XXXIX/510/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa 
ul. B. Chrobrego w Brzegu".

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska Brzegu uchwala, 
co następuje :

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Brzeg pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem 
na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu".

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2018 rok w wysokości nie większej niż 746.000 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone 
zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Brzeg.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec
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UZASADNIENIE Do

UCHWAŁY NR XXXIX/510/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania
pn. "Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu"

Na podstawie Uchwały Nr 54/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019" Wojewoda Opolski 27 grudnia 2017 roku ogłosił listę projektów, które otrzymały
dofinansowanie w ramach tego programu na 2018 rok.

Jednym z projektów dofinansowanych został projekt Powiatu Brzeskiego na realizację zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap" w ramach
"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastuktury Drogowej na lata 2016-2019".

W związku z wyrażeniem woli współpracy przez Gminę Brzeg w realizacji powyższego zadania,
konsekwencją jest przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego.
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