
 

 
 

Projekt Zarządu 

Województwa Opolskiego 

 

 

Uchwała Nr……………………………………2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia……………………………2023 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w formie dotacji celowej  

 

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r.  

poz.2094) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, a także art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia  

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), Sejmik 

Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na przekazanie Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) na dofinansowanie realizacji zadania 

pn.: „Organizacja Dożynek Powiatowych”.  

 

§ 2 

Podstawą przekazania pomocy finansowej, o której mowa w § 1, będzie umowa określająca przeznaczenie i 

zasady rozliczania dotacji. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2094) województwa mogą innym jednostkom samorządu terytorialnego (jst) udzielać pomocy,  

w tym pomocy finansowej. 

Z kolei art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) wskazuje, iż wydatki budżetu jst są przeznaczone na realizację zadań 

określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst. 

Potwierdza to art. 220 ust. 1 ww. ustawy, który mówi o tym, iż z budżetu jst może być udzielona innym jst 

pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub rzeczowej. Zgodnie z zapisami art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) wysokość 

dofinasowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jst, która udziela dotacji. 

Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). 

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego 

na organizację Dożynek Powiatowych, które odbędą się w Mechnicy - Gmina Reńska Wieś.  

Tradycje dożynkowe na opolskiej wsi kultywowane są od pokoleń, a mieszkańcy wsi bardzo chętnie 

oraz aktywnie uczestniczą  w ich organizacji. Dożynki Powiatowe są imprezą kulturalno-rozrywkowa, będącą 

doskonałą okazją do podziękowania rolnikom za trud włożony w prace oraz za zebrane plony. Organizacja 

Dożynek Powiatowych z pewnością przyczyni się do integracji mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości, a także wpłynie pozytywnie na ożywienie lokalnej 

tradycji m.in. poprzez pokazanie młodym pokoleniom zwyczajów i obrzędów dożynkowych. 

Mając na uwadze powyższe za celowe uznaje się udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wysokości pomocy finansowej na kwotę 25 000,00 zł.  

Prawa i obowiązki Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jak i Województwa Opolskiego zostaną 

określone w odrębnej umowie, która zostanie zawarta w tym roku.  

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne. 

 

 

 


