
UCHWAŁA NR RG.0007.210.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi 
powiatowej ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Udziela się z budżetu Gminy Kobiór pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 41475 ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do 
parkingu kościelnego" w wysokości 40.000,00 zł. 

§ 2.  

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
zabezpieczonych w budżecie Gminy. 

§ 3.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy  finansowej oraz jej przeznaczenie i zasady rozliczenia udzielonej 
pomocy określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kobiór, a Powiatem Pszczyńskim. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE 

W związku z przebudową przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku 

od parkingu cemntarnego do drogi krajowej nr 1, pozostał niewielki odcinek w/w drogi wymagający 

dokończenia tej inwestycji. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 41475 ul. Rodzinnej w 

Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego. Koszt inwestycji wyszacowany został na łączną 

kwotę 100.000 zł, z czego Gmina Kobiór zobowiązała się do współfinansowania 40% wartości tej 

inwestycji. W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu.
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