
w sprawie: 

Uchwała Nr Vl/45/15 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 26 lutego 2015 roku 

upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno porozumienia z 
Województwem Łódzkim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarzadzania drogami 
wojewódzkimi i przyjęcia dotacji celowej. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 19 ust. 4 
w związku z art. 19 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 260, 
poz.1446, z 2014 r. poz. 659, poz.1310, poz. 1543) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 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) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. Upoważnia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno porozumienia z 
Województwem Łódzkim dotyczącego przyjęcia zadania samorządu województwa z zakresu 
zarządzania drogami wojewódzkimi. 

§ 2. Przedmiotem porozumienia będzie: 
1) powierzenie Gminie Opoczno przez Województwo Łódzkie realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 uf. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z 
ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo w Opocznie", 

2) przekazania przez Województwo Łódzkie, dla Gminy Opoczno, dotacji celowej w wysokości 
1.300.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy 00/100), na realizację zadania 
inwestycyjnego, o którym mowa w ust.l. 

§ 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz zasady jego finansowania zostaną określone w 
porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Opoczno a Województwem Łódzkim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewod i zący 
Rady Miejskie· 

Grzegorz W łąkiewicz 
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Uzasadnienie 

Gmina Opoczno na mocy niniejszej uchwały, upoważnia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu 

Gminy porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego przyjęcia wykonania zadania własnego 

Województwa z zakresu infrastruktury drogowej. Z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa 

ruchu i wyeliminowanie licznych kolizji na w/w skrzyżowaniu, Gmina Opoczno opracowała 

dokumentacje techniczną na realizację inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 

Nr 726 ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo 

w Opocznie" oraz dokonała regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie skrzyżowania. 

Gmina będzie mogła pełnić funkcję inwestora ww. zadania, dopiero po przyjęciu zarządzania odcinkiem 

drogi wojewódzkiej w zakresie i czasie niezbędnym do jego realizacji. Na wykonanie robót 

Województwo Łódzkie udzieli dotacji celowej z budżetu na 2015 r. w kwocie 1.300.000,00 zł. 

Środki finansów konieczne do realizacji zadania, zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Opoczno na 

2015 rok w wysokości 2.700.000,00 zł (Dział 600, rozdział 60013, § 6050) jako szacowane koszty po 

rozstrzygnięciach przetargowych. 


