
UCHWAŁA NR ……………………. 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia                           2020 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad 

przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków 

budżetowych na realizację zadań przez te jednostki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r.  w sprawie ustalania 

zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do 

korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki 

(Dz. Urz. W. Op. z 2019 r. poz. 2850) - wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Prezydent w ramach wykonywania budżetu Miasta może wydatkować lub wstrzymać 

wydatkowanie środków budżetowych postawionych do dyspozycji jednostki pomocniczej w 

sposób inny niż wskazane w uchwale organu stanowiącego jednostki pomocniczej, jeżeli cel 

wskazany w tej uchwale jest niezgodny z zasadami, o których mowa w ust. 2, a także w 

sytuacji wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniami nadzwyczajnymi, takimi jak w 

szczególności:  

1) stan epidemii;   

2) sytuacja zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta;  

3)  sytuacja  zagrożenia dla dóbr majątkowych mieszkańców lub Miasta;   

4) konieczność przeciwdziałania lub usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych, w tym 

skutków społeczno-gospodarczych.”; 

2) w § 12 ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „o których mowa 

w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.”; 

3) w § 16: 

a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. W sytuacji wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniami nadzwyczajnymi, 

określonymi w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały, wysokość środków budżetowych postawionych 

do dyspozycji jednostek pomocniczych może być ustalona z pominięciem zasad określonych 

w ust. 1-3.", 

b) w ust. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „także w razie ich 

niewykorzystania z powodu sytuacji wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniami 

nadzwyczajnymi, określonymi w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.”; 

4) w § 20 po wyrazach „kierując się przepisami” dodaje się wyrazy „w szczególności”. 

 



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 


