
UCHWAŁA NR XX/221/17
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu organizacji ruchu 

drogowego na drodze powiatowej w miejscowości Biskupice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  w związku z art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Z 2016 r. poz. 446 ze zm.1)) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5  
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.2)

)
Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Udzielić w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Częstochowskiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na 
drodze powiatowej nr 1065 S w miejscowości Biskupice” w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
zł)

2. Zakres rzeczowy robót i zasady współfinansowania oraz rozliczania środków zostaną 
określone w umowie.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Olsztyn

Zbigniew Banaszak

1) Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, Dz. U. z 2017, poz. 730.
2) Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, Dz. U. 

z 2017 r. poz. 659.
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UZASADNIENIE

W związku z licznymi monitami mieszkańców wsi Biskupice dotyczącymi złego oznakowani drogi

powiatowej 1065 s Biskupice Gmina Olsztyn zamierza wspólnie wykonać oznakowanie

powyższej drogi z Powiatowym Zarządem Dróg. Gmina wykona projekt organizacji ruchu,

natomiast Powiatowy Zarząd Dróg zajmie się jego realizacją. Powyższe działanie poprawi

komunikacje w tej miejscowości.

Opracował

Piotr Sikora
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