
PROJEKT 
 

Uchwała Nr ............. 
Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 30 czerwca 2020 roku 
 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego 
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm. )  Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Udziela się z budżetu Gminy Opatów pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego  na 
dofinansowanie zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej na ul. M. Kopernika  
w Opatowie” w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 
im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie. 

 
§ 2 

 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków  budżetu Gminy Opatów na 2020 rok, w wysokości 30 000 zł. 

 

§ 3 
 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia 
określone zostaną w umowie pomocy finansowej pomiędzy Gminą Opatów a  Powiatem 
Opatowskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. 

 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 
Prezentujący projekt w imieniu projektodawcy: 
Skarbnik Gminy 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr ................. Rady Miejskiej w Opatowie  

z dnia 30 czerwca 2020  roku  

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego 
  

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm. ),  art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 

220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych    ( Dz. U. z 

2019 roku, poz. 869 z późn. zm. ), w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 

XVIII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Opatów na rok 2020 z późniejszymi zmianami,  

- decyzja w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu 

terytorialnego na realizację  jej zadań należy do organu stanowiącego. Starosta 

Opatowski zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z wnioskiem o udzielenie 

pomocy finansowej na budowę zatoki autobusowej na ul. M. Kopernika w Opatowie, 

celem zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w odniesieniu do dowozu 

komunikacją zbiorową dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi 

Opatowskiej w Opatowie. Całkowity koszt zadania oszacowano na wartość 60 000 zł. 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkół jest obowiązkiem Gminy, 

podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Opracowała: 

Martyna Rusak 


