
w sprawie: 

Uchwała Nr XXl/209/2016 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 maja 2016 roku 

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Opoczyńskiemu. 

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) 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) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Opoczno w 2016 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Opoczyńskiemu 

na realizację zadania polegającego wykonaniu ogrodzenia budynku SP ZOZ Szpitala Powiatowego w 

Opocznie. 

§ 2. Środki finansowe na udzielenie pomocy określonej w § 1 zabezpieczone zostały w uchwale 

budżetowej gminy Opoczno na 2016 rok w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

§ 3. 1.Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, 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. 

Przew:~ni:zący 
Rady Miejslf Opocznie 

Grzegorz Wołąkiewicz 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być 

realizowane w drodze współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki 
międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź 
innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej (art.10 ust. 

2 u. s. g.). Stosownie do treści art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w 

drodze dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa, zaś spory w 

zakresie dotacji rozstrzygają sądy powszechne. 

Zobowiązanie wykonania ogrodzenia Szpitala Powiatowego w Opocznie przez Gminę Opoczno wynika 

z decyzji Starostwa Powiatowego o odstąpieniu od pobrania odszkodowania za grunty i naniesienia w 
kwocie 563.882,00 zł w zamian za symboliczne w wysokości 1,00 zł. Odszkodowanie wyliczone zostało 

przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z realizacją łączników ul.Biernackiego z ulicami 

Partyzantów i M.C. Skłodowskiej z parkingami i kanalizacją deszczową. 

Powyższe zobowiązanie zostało zapisane w protokole rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w 

dniu 06 lipca 2012 roku przez Starostę Opoczyńskiego. 

PJRZEWoofi1czĄCY 
Rmdly Miejs~ Opocz1T11ie 

Grzegorz Wołakiewicz 


