
UCHWAŁA NR XXVI /192/ 2012
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 23 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację 
zadania z zakresu dróg powiatowych. 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr 
XVI/126/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 
2012 rok, z późniejszymi zmianami, Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/161/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych, zmienionej 
Uchwałą Nr XXV/178 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 r. wprowadza się zmiany: 

1) §2 otrzymuje brzmienie:  "Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej 
ze środków budżetu na 2012 rok w wysokości 203.400 zł (słownie: dwieście trzy tysiące czterysta złotych), na 
niżej wymienione zadanie: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lipnik: 

- remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Włostów w m. Włostów od km 14+393 - 14+935                     
odc. dł. 0,542 km, 

- remont drogi powiatowej nr 0725T Włostów - Goźlice w m. Malżyn odc. dł. ok. 0,700 km, 

- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Włostów w m. Włostów, 

- remont drogi powiatowej nr 0732T Malice Kościelne – Gołębiów w m. Malice Kościelne w km 0+000 – 
0+700 odc. dł. 0,700 km". 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

Stanisław Mazur
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/192/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację 
zadania z zakresu dróg powiatowych. 

Rada Gminy w Lipniku uchwala: 

W Uchwale Nr XXII/161/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych, zmienionej 
Uchwałą Nr XXV/178/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012 r. wprowadza się zmiany: 

1) §2 otrzymuje brzmienie: 

"Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
na 2012 rok w wysokości 203.400 zł (słownie: dwieście trzy tysiące czterysta złotych), na niżej wymienione 
zadanie: 

"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lipnik: 

- remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Włostów w m. Włostów od km 14+393 - 14+935 odc. dł. 
0,542 km, 

- remont drogi powiatowej nr 0725T Włostów - Goźlice w m. Malżyn odc. dł. ok. 0,700 km, 

- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Włostów w m. Włostów, 

- remont drogi powiatowej nr 0732T Malice Kościelne – Gołębiów w m. Malice Kościelne 

w km 0+000 – 0+700 odc. dł. 0,700 km. 

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg 
powiatowych jest uzasadnione. 

Opracowała: 

Teresa Kwiatkowska 
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