
PROJEKT 

Uchwała nr XVIII/113/08 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 20 listopada 2008 r. 

 
 
zmieniająca uchwałę nr XVII/111/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 09 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 
 
W uchwale nr XVII/111/08 z dnia 09. 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 wprowadza się 
następujące zmiany: 
 1. Zwiększa się kwotę dofinansowania oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w 
formie „weksla in blanco” z 253 636,98 zł na kwotę 290 335,20 zł. na zadanie pn. 
„Modernizacja drogi pow. 1708 relacji Chróścice do drogi woj. nr 454 Opole-Namysłów. 
III etap” zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  
Regionalnego 2004-2006. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

§ 3 
 
 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z uchwałą nr 2508/2008 Zarządu Województwa Opolskiego oraz 
załącznikiem z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2354/2008 
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 września 2008 r. w sprawie przyjęcia listy 
projektów do dofinansowania w ramach ZPORR na lata 2004 -2006, została zwiększona 
kwota dofinansowania dla projektu pn. „Modernizacja drogi pow. nr 1708 relacji Chróścice 
do drogi woj. Nr 454 Opole-Namysłów, III etap” , do kwoty 290 335,20 zł. 
 

W związku z powyższym oraz wzorem umowy o dofinansowanie konieczne jest 
prawidłowe zabezpieczenie realizacji umowy w formie weksla in blanco. W uchwale Rady 
Powiatu nr XVII/111/08 z dnia 09.10.2008 r. została wyrażona zgoda na kwotę 253 636,98 zł, 
jednakże ze względu na zwiększenie dofinansowania konieczne jest również zwiększenie 
kwoty zabezpieczenia do 290 335,20 zł. 
 

Powiat Opolski zrealizował ww. zadanie w całości w 2005 r. 
 


