Projekt nr 9
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz miasta Opole
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. 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 (Dz.U.z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Krapkowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie miasta
Opola, nie stanowiących wyłącznej własności miasta ( wsparcie renowacji Katedry Opolskiej).
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Krapkowice na
2018 r. w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki pomocy finansowej, o której mowa w § 1, zostaną określone w umowie zawartej
pomiędzy Gminą Krapkowice, a miastem Opole.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miasta i Gminy w Krapkowicach i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

z up. Burmistrza Krapkowic
Zastępca Burmistrza
Romuald Haraf
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.10 ustawy o samorządzie gminnym, Gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom
samorządu terytorialnego udzielać pomocy finansowej, w związku z tym, poczuwając się do
odpowiedzialności za nasze wspólne dziedzictwo kultury narodowej, postanowiliśmy wesprzeć renowację
Katedry Opolskiej, która jest cennym zabytkiem regionu i kraju.
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