
  Projekt 

Zarządu Województwa Opolskiego 

 

U C H W A Ł A   Nr ............./2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia ............................... 2023 roku 

 

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-

Kozielskiemu 

 

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 ze 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 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) 

na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O – ul. Spacerowej 

w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych”.  

 

§ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

U z a s a d n i e n i e 
 

do uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko-Kozielskiemu 
 

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 

samorządu terytorialnego (dalej: 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 

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, iż z budżetu jst może być udzielona innym jst pomoc 

finansowa w formie dotacji celowej lub rzeczowej. 

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

publicznych). 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej 

na działanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O – ul. Spacerowej w Kędzierzynie-

Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych”.  

Zadanie polega na przebudowie drogi prowadzącej do największej strefy aktywności 

ekonomicznej: Pola Południowego Gliwickiej Podstrefy Katowickiej SSE tj. drogi powiatowej 

nr 1402 O ulicy Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na odcinku o długości około 1 km do węzła 

z ul. Naftową – komunikującego tereny inwestycyjne z siecią dróg krajowych. 

Przebudowa fragmentu ulicy Spacerowej stanowi zadanie priorytetowe 

dla powiatowej wspólnoty samorządowej, a także dla Gminy Kędzierzyn-Koźle, która zamierza 

na tym odcinku rozpocząć trasę łącznika z niedawno oddaną do użytku obwodnicą północną 

miasta. 

Na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowaną do wykonania w roku bieżącym 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski otrzymał w czerwcu 2022 r. wstępną promesę dofinansowania 

z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie wynosi 3 116 000,00 PLN, a najniższa 

oferta, która wpłynęła w ogłoszonym postępowaniu zakupowym wyniosła 3 672 486,93 PLN.  

Powiat planował przeznaczyć na ten cel kwotę 3 280 000,00 PLN. Dodatkowo powiat 

wygospodarował 100 000,00 PLN. O pokrycie brakującej kwoty w wysokości 300 000,00 PLN 

Powiat zwrócił się do Samorządu Województwa Opolskiego. 

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa drogowego i skomunikowanie 

ul. Spacerowej z terenami inwestycyjnymi oraz siecią dróg krajowych, jak również znaczny 

wzrost kosztów wykonania przedmiotowego zadania i trudną sytuację Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, przekazanie pomocy finansowej należy uznać za uzasadnione. 

Wielkość pomocy finansowej określono na kwotę 300 000 zł. Powyższe środki 

zostaną zabezpieczone w budżecie województwa. 

Prawa i obowiązki Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jak i Województwa 

Opolskiego zostaną wskazane w umowie, która zostanie zawarta w tym roku. Wydatkowanie 

dotacji jest również przewidziane na rok bieżący. 

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać 

za zasadne. 

 


