
UCHWAŁA NR XLVII/407/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 30 listopada 2022 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 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XXXIX/361/2022 Rady Gminy Rudnik z dn. 25.05.2022 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu dokonuje się następującej zmiany w § 1, który otrzymuje 
brzmienie: 

- Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w 2022 r. w formie dotacji celowej na realizację 
zadania pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów 
rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dolędzin” w wysokości 
160 596,18 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 18/100). 

§ 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 

Realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako 
dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dolędzin” 
szacowano na kwotę 547 600,00 zł (brutto). Ostatecznie inwestycję zrealizowano za kwotę 538 792,36 zł 
(brutto). 

Powiat Raciborski otrzymał dofinansowanie w kwocie 217 600,00 zł, ze środków budżetu Wojwództwa 
Śląskiego uzyskanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (budowa i modernizacja 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych). 

Dofinansowanie z Lasów Państwowych wyniosło 148 000,00 zł.  

Gmina Rudnik poniosła koszt wysokości 160 596,18 zł. W budżecie Gminy Rudnik zabezpieczono kwotę 
165 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej. 

Powiat Raciborski przeznaczył środki w kwocie 12 596,18 zł.  
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