
UCHWAŁA NR XLI/286/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm) w zw. z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) w związku 
z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się ze środków budżetu Gminy Turawa na 2022 rok dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego 
w wysokości 484 582,87 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 
87/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za przejęte grunty położone na terenie Gminy 
Turawa przeznaczone na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odc.  Zawada CH Turawa Park - 
Turawa (Jezioro Turawskie) wzdłuż DP 1705 O od ronda w m. Zawada, Kotórz Mały i Turawa wraz z budową 
kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Mała Panew" w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa infrastruktury 
pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin 
Brzeski”. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, oraz przeznaczenie 
i zasady rozliczania środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Turawa 
a Powiatem Opolskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Turawa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Robert Sobczyk 
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