
UCHWAŁA NR XLVII/411/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP. 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 3-5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik uchwala 

§ 1. W uchwale Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na realizację Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna dokonuje się następującej zmiany: 

- § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Gmina Rudnik udziela Miastu Racibórz pomocy finansowej na zadanie pn.: „Projekt Budowy 
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku", 
w formie dotacji celowej, w wysokości 61 939,41 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 
trzydzieści dziewięć złotych 41/100); z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. W roku 2022 pomoc finansowa będzie wynosić: 11 072,99 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy 
siedemdziesiąt dwa złote 99/100) z czego: 7 978,99 zł stanowić będzie pomoc finansowa na realizację 
dokumentacji projektowej, 1 459,15 zł stanowić będą środki na dostosowanie dokumentacji dla etapu 3 oraz 
1634,85 zł stanowić będą środki na dostosowanie dokumentacji dla etapu 2." 

3. W roku 2023 pomoc finansowa będzie wynosić: 23 199,46 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące 
sto dziewięćdziesiąt dziewięć 46/100) i w całości przekazana będzie na realizację dokumentacji projektowej. 

4. Ostateczne rozliczenie zadania dokonane zostanie w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. 

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Rudnik 

 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Realizację zadania „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku Rudnik - Rydułtowy” 
rozpoczęła się w 2012 r. i realizowana jest nadal. Zakończenie zadania przesunęło sie na 2023 r. Zmiana 
kwot przeznaczonych na kolejne lata wynika z rzeczywiście poniesionych kosztów do 2022 r. 

W budżecie Gminy Rudnik zabezpieczono środki na realizację zadania.  
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