
UCHWAŁA NR XXXII/289/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu 

Na podstawie art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2020r.  poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w 2021r. w formie dotacji celowej na 
realizację zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S w Sławikowie w kilometrażu 0+455-
1+150” w wysokości 70 000,00zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Zadanie  pn.  „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S w Sławikowie w kilometrażu 0+455-1+150”, 
obejmuje:  

-    remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni DP 3518S na odcinku o długości 695 mb, 

-    umocnienie i utwardzenie istniejących poboczy, 

-    udrożnienia istniejących przepustów pod zjazdami, 

-    wymianę uszkodzonych studzienek ściekowych, 

-    niezbędną regulację wlotów wpustów ulicznych, 

-    odmulenie rowów, odtworzenie ich profilu podłużnego i poprzecznego, 

-    odbudowę. 

 Na realizację zadania Powiat Raciborski otrzymał dofinansowanie w kwocie 529 600,00 zł, ze środków 
związanych z odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęsk w postaci 
intensywnych - ekstremalnych, nawalnych deszczy z jednoczesnymi wichurami, które wystąpiły w dniach 
12-16 maja 2021r i 12 czerwca 2021r. 

Szacowana wartość zadania 662 000,00 zł Pozostałe kwota 132 400,00 zł poniesiona zostanie z budżetu 
Gminy Rudnik i Powiatu Raciborskiego. 

W budżecie Gminy Rudnik zabezpieczono kwotę 70 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej na 
realizację zadania. 

 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą 
Rudnik a Powiatem Raciborskim. 
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