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UCHWAŁA Nr XXXII/204/2021 

RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 28 października 2021 r. 
 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Zawonia                                                

z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej                                 

Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika                             

w m. Sędzice, przy drodze powiatowej nr 1337D" 
 
 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy               z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.                    

poz. 305 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 10 i art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku                           

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 38) Rada 

Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zwiększa się wartość pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: Budowa chodnika w m. Sędzice, przy drodze 

powiatowej nr 1337D o kwotę 29087,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy 

osiemdziesiąt siedem złotych) i w związku z tym zmienia się treść przepisu § 1 ust. 2 Uchwały 

nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Zawonia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: " Budowa chodnika w m. Sędzice, przy drodze 

powiatowej nr 1337D '' w ten sposób, ze otrzymuje on nowe następujące brzmienie: 

„2. Określa się wysokość dotacji celowej do kwoty 129087,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia 

dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych) przy czym ostateczna kwota dotacji nie może 

być wyższa niż 50 % faktycznej wartości brutto zrealizowanego zadania.”  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Zawonia. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 

Starosta Powiatu Trzebnickiego zwrócił się do Wójta Gminy Zawonia z wnioskiem                                

o zwiększenie kwoty współfinansowania przez Gminę Zawonia budowy chodnika                                    

w m. Sędzice, przy drodze powiatowej nr 1337D o kwotę 29087,00 zł (słownie: dwadzieścia 

dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych). 

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę z Powiatęm Trzebnickim przy realizacji 

zadań przy drogach powiatowych zwiększenie udzielonej pomocy finansowej, o którą 

wnioskuje Starosta Powiatu Trzebnickiego, jest uzasadnione. 

Wskazując na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 


