
Uchwała nr XVII/111/08  
Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 9 października 2008 r. 
 
 

 
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Opolskiego do podpisania 
umowy o dofinansowanie oraz wystawienia „weksla in blanco” i podpisania deklaracji do 
weksla. 
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 
poz. 2104 z późn. zm.)  Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Opolskiego umowy z Wojewodą 
Opolskim o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi pow. nr  1708 relacji 
Chróścice do drogi woj. nr 454 Opole – Namysłów, III etap“ do kwoty 253 636,98 zł 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt 
osiem groszy) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego 
2004 -2006 oraz na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie „weksla in 
blanco” i podpisanie deklaracji do weksla. 

 
§ 2 

 
Szczegółowe zasady zabezpieczenia zostaną określone w deklaracji wekslowej. 

 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z pismem nr DPO II.AA.02141-41/08 oraz załącznikiem do uchwały nr 2369/2008 z 
dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2354/2008 Zarządu Województwa 
Opolskiego projekt pn. „Modernizacja drogi pow. nr 1708 relacji Chróścice do drogi woj. 
Nr 454 Opole-Namysłów, III etap”  została przyjęta do dofinansowania w ramach działania 
3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Obszar podlegający 
restrukturyzacji”.  
 
W lipcu 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego zwrócił  się do Powiatu Opolskiego  
z prośbą o informację w sprawie ww. projektu, czy został zakończony i zrealizowany w 
całości z własnych środków, ponieważ pojawiły się oszczędności w kwocie umożliwiającej 
dalszą kontraktacje w ramach ZPORR 2004 -2006.  
 
Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie  beneficjent (Powiat Opolski)  zobowiązany 
jest do dołączenia pełnomocnictwa do podpisywania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy. 
 
Szczegółowe dokumenty dotyczące prawidłowej realizacji zadań w ramach ZPORR 2004 -
2006 dopuszczają możliwość dofinansowania zadania zakończonego, w związku z tym 
Powiat Opolski zrealizował ww. zadanie w całości w 2005 r.  
Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie wystąpi z jednym wnioskiem o płatność 
do Instytucji Pośredniczącej (Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego). 


