
w sprawie: 

Uchwała Nr XXVll/320/2016 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego. 

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust 1 ustawy a dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. z 2016 r. poz.446, zmiany poz. 1579) oraz art. 2016 ust 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 278 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, 

poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, 
poz.1045,poz.1117,poz.1130,poz.1189,poz. 1190,poz.1269,poz.1358,poz.1513,poz.1830,poz. 
1854, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Miejska w Opocznie uchwala co 
następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Opoczno w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu 
na realizację zadania polegającego na budowie chodnika i zatok autobusowych przy drodze 
powiatowej nr 3111E w m. Bielowice. 

§ 2. Środki finansowe na udzielenie pomocy określonej w § 1 zabezpieczone zostaną w uchwale 
budżetowej gminy Opoczno na 2017 rok w wysokości 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy 
złotych). 

§ 3. 1.Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 zostaną zawarte w 
umowie pomiędzy Gminą Opoczno a Powiatem Opoczyńskim. 

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Opoczna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Bielowicach, gmina Opoczno zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Opoczyńskiemu na realizację chodnika i zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 3111E 

w Bielowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do szkoły. Powiat będzie ubiegał 

się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków budżetu województwa łódzkiego w 2017 r. 

Kwota 180.000 zł. zabezpieczona przez gminę stanowi pokrycie 50% udziału własnego beneficjenta. 

W zamian Powiat Opoczyński przejmie w 2017 r. drogę gminną Wola Załężna - Dzielna wraz z mostem, 

co pozwoli Powiatowi ubiegać się o przyznanie środków w wysokości 50% wartości zadania 

z przeznaczeniem na budowę mostu przez rzekę Drzewiczkę, zlokalizowanego w ciągu w/w drogi. 

Pozostałe 50% kosztów będzie sfinansowane przez gminę Opoczno. Z uwagi na wysoki koszt realizacji 

zadania ok. 2.700.000 zł. jest to jedyna możliwość zrealizowania niezwykle potrzebnego obiektu 

inżynierskiego. 
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