
UCHWAŁA NR .................... 
RADY POWIATU 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej. 

Na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz 
art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), Rada 
Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Gminie Prudnik pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 
2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego gminy w projekcie 
pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka–Opolskie w latach 2023-2025” udzielanej 
na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów 
lokalnych na terenach wiejskich. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej na dofinansowanie następujących zadań: 

1) Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej” 
sołectwo Łąka Prudnicka w kwocie – 1 300,00 zł brutto; 

2) „Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Rudziczka” sołectwo 
Rudziczka w kwocie – 1 300,00 zł brutto; 

3) „Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym we Wierzbcu” sołectwo 
Wierzbiec w kwocie – 1 300,00 zł brutto; 

4) „Doposażenie placu zabaw przy WDK w Czyżowicach” sołectwo Czyżowice 
w kwocie – 1 300,00 zł brutto. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej 
rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
Prudnickim, a Gminą Prudnik. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z brzmieniem art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526): „Powiaty, związki 
i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. 

Stosownie do brzmienia art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz  art. 220 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, 
1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414),  z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego 
pomoc finansowa w formie dotacji celowej. 

Pomoc finansowa umożliwi dofinansowanie Gminie Prudnik wkładu własnego 
umożliwiającego gminom ubieganie się o przyznawanie pomocy finansowej, 
w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego do budżetu gminy, 
udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych 
projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Przyznawanie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej prowadzone jest w ramach II edycji projektu 
pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka–Opolskie w latach 2023-2025”. 

Pomoc finansowa w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej na realizację zadania 
(inwestycyjnego lub bieżącego) dla jednego sołectwa nie może być większa niż  
6 500,00 zł. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania 
jest wymagany wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty 
dofinansowania. 

Wnioskiem Gminy Prudnik o dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej objęte zostaną zadania realizowane w czterech sołectwach 
tj. Łąka Prudnicka, Rudziczka, Wierzbiec, Czyżowice. 

Środki w wysokości 5 200,00 zł pozwolą na ubieganie się Gminie Prudnik 
o pomoc finansową z budżetu województwa na realizację zadań sołectw 
w ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie 2023-
2025”. 

To pierwszy rok II edycji projektu, w którym Gmina Prudnik złożyła wniosek 
o dotację. Z dotacji przewidzianych w 3 letnim okresie 2023-2025, każde 
z sołectw może skorzystać tylko raz. 

Realizacja planowanych przez gminę zadań, wpłynie na wspieranie 
i promowanie oraz integrację i pobudzanie aktywizacji lokalnych społeczności, 
służąc poprawie warunków i rozwoju, jak również podniesieniu atrakcyjności tych 
sołectw. 

W związku z powyższym zasadnym jest udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w uchwale. 
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Podstawą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej będzie 
umowa zawarta pomiędzy stronami. 
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