
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2022, na współfinansowanie 
inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego 

w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907", w kwocie 55.000,00 zł 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 
poz. 1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 305 z póżn. zm.), Rada Gminy Konopiska uchwala: 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Konopiska dla Województwa Śląskiego na realizację 
zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego 
w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907". 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu 2022 roku w formie dotacji 
celowej w wysokości 55.000,00 zł. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, 
zostaną zawarte w umowie i porozumieniu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Konopiska. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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UZASADNIENIE 

Gmina Konopiska otrzymała od Wicemarszałka Województwa Śląskiego informację o przyjeciu Programu 

zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jst - PROGRAM WID 2021+ 

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości 

Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907" znajduje się na 11 miejscu listy rankingowej i jest 

przeznaczone do realizacji (wg nadesłanego do Gminy projektu umowy i porozumienia) w roku 2022. Jego 

wartość szacunkowa to kwota 100.000,00 zł, z czego udział Gminy Konopiska to kwota 55.000,00 zł w 

formie dotacji celowej na pomoc finansową. 

Na dzisiejszej sesji dokonano zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć wieloletnich, umożliwiających 

podjęcie niniejszej uchwały oraz podpisanie umowy i porozumienia w omawianej sprawie.  

Zadanie to ma dla Gminy wartość priorytetową.  
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