
UCHWAŁA XXXI/216/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie pasa drogi powiatowej nr 1504 O w m. Jankowice Wielkie 

od posesji 27 (BORT WIMAR) do 33.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948, poz.730, poz.935) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 
poz. 1948 poz.1984, poz.2260, Dz. U. z 2017r. poz. 60,  poz.191, poz.659, poz. 933, poz.935, poz.1089, 
poz. 1475, poz. 1529 poz.1537) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Olszanka pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie pasa drogi powiatowej nr 1504 O w m. Jankowice Wielkie od 
posesji 27 (BORT WIMAR) do 33.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2017 rok w wysokości 5.500,00 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczania 
zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Olszanka a Powiatem Brzeskim.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/199/2017  Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2017r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego  z przeznaczeniem na 
zakup materiałów budowlanych związanych z zagospodarowaniem pasa drogi powiatowej nr 1504 O w 
m. Jankowice Wielkie od posesji 27 (BORT WIMAR) do 33.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Mieszkańcy miejscowości Jankowice Wielkie wyrażają chęć zagospodarowania części pasa drogi
powiatowej nr 1504O w Jankowicach Wielkich - terenu zielonego pomiędzy jezdnią a budynkami
mieszkalnymi. Przedmiotowy teren jest dość szeroki od 3d0 10 metrów. Powiat Brzeski wyraził
zgodę na zabudowę tej części pasa drogowego.

Na podstawie wniosku Powiatu Brzeskiego o przeznaczenie dotacji na zagospodarowanie pasa
drogi powiatowej w m. Jankowice Wielkie przygotowano stosowny projekt uchwały w w/w
sprawie.
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