
s 

w sprawie: 

Uchwała Nr XXII/ /2016 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

zaniechania realizacji inwestycji 

URZĄD MJEJSKJ w Opocznie 
BIURO OBSŁUGI INTEREOOITA 

!~r 2 O. 06. 2016 

Ilość zał . .... p.L.p.dz. .„„.„„„„ 
Podpis„~„„„ .. „„„„„.„„„„.„ .. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 

poz. 446) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 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. 13.58, 

poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Opocznie uchwala co 

następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się o zaniechaniu realizacji rozpoczętych inwestycji o łącznej wartości 22.814,72 zł 

(słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czternaści 72/100) uznając je za inwestycje bez 

efektu majątkowego. 

2. Wykaz zaniechanych inwestycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Mie~j w Opocżnie · 

Grzegorz Wołąkiewicz 

arbaraBął 

Inspektor d/ s Obsłu9ł Prawnej 

CVMArrJQŁlMo~ 
· t11kYJitshjna A1alachuwska 



Lp. 

1 

Załącznik 

do Uchwały Nr XXII/ /2016 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Nazwa zadania 

Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi 
przystanku i węzła kolejowego Opoczno-
Południe w ramach sieci TEN-T na terenie 
centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie 

Wyposażenie jednostek OSP z gminy Opoczno 
2 będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym w samochody strażackie 

Ogółem 

konto 

080-2-6007 

080-2-6060 

Wartość zaniechanych inwestycji 

rok rozpoczęcia/rok 

wartość na dzień poniesione wydatki ostatniego poniesionego 

30.06.2016 r wydatku 

ksero map - 198,52 
aktualizacja kosztorysów -
1.780,00 
kserokopia map - 172,20 

19.739,72 
aktualizacja kosztorysów -

2015/2015 
1.845,00 
aktualizacja kosztorysów -
5.904,00 
opracowanie studium 
wykonalności - 9.840,00 

opracowanie studium 
3.075,00 

wykonalności 3.075,00 
2015/2015 

22.814,72 



Uzasadnienie 

W zawiązku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektów: 

1. Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi przystanku i węzła kolejowego Opoczno-Południe w 

ramach sieci TEN-T na terenie centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie, 

2. Wyposażenie jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie Ratowniczo

Gaśniczym w samochody strażackie, 

i braku kontynuacji tych przedsięwzięć Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej wykaz inwestycji do 

zaniechania w celu realnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej gminy oraz jej 

wyniku finansowego ( zgodnie z art.4 ust. 1 u o r.) - saldo konta 080 - „środki trwałe w budowie 
(inwestycje)" powinno być rzetelne, czyli jego wielkość powinna ukazywać realną i zgodną ze stanem 

rzeczywistym wartość przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez jednostkę. 

Zgodnie z podjętą uchwałą poniesione koszty ujęte w Załączniku zostaną odpisane z konta 080 pod 

datą decyzji o zaniechaniu realizacji inwestycji (zgodnie z art.20 ust. 1 o o r.). 


