UCHWA A NR 48/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie przej*cia przez Gmin* Opatówek zadania publicznego z zakresu
dróg powiatowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w zwi zku z art. 8 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm. ) Rada Gminy Opatówek uchwala, co nast*puje:
§ 1. Postanawia si* przyj - zadanie publiczne z zakresu dróg powiatowych
polegaj ce na wykonaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej
nr 4628 P od drogi krajowej nr 12 do granicy z Gmin
w

celu

realizacji

zadania

od skrzy2owania z drog

pn. " Przebudowa

krajow

drogi

Godziesze Wielkie

powiatowej

nr 12 do skrzy2owania z drog

nr

4628 P

wojewódzk

nr 449".
§ 2. Na realizacj* zadania, o którym mowa w § 1 Powiat Kaliski przeznaczy
z

bud2etu Powiatu

Kaliskiego na 2011 rok dotacj*

w

wysoko5ci 14.000 z6

(s6ownie: czterna5cie tysi*cy z6otych).
§ 3. Szczegó6owe warunki udzielenia dotacji i zasady rozliczenia 5rodków okre5lone
zostan w porozumieniu pomi*dzy Powiatem Kaliskim a Gmin Opatówek.
Do zawarcia porozumienia upowa2nia si* Wójta Gminy Opatówek.
§ 4. Wykonanie uchwa6y powierza si* Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 5. Uchwa6a wchodzi w 2ycie z dniem podj*cia.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 48/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie przej*cia przez Gmin* Opatówek zadania publicznego z zakresu
dróg powiatowych.

Art. 18 ust. 2 pkt 11 w zwi zku z art. 8 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
umo2liwia gminie wykonywanie zada9 z zakresu w6a5ciwo5ci powiatu.
Powierzone zadanie publiczne w zakresie dróg powiatowych polega- b*dzie
na wykonaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4628 P
od drogi krajowej nr 12 do granic z gmin

Godziesze Wielkie.

Projektowany odcinek w/w drogi przebiega przez teren gminy Opatówek, która
ma najlepsze rozeznanie potrzeb mieszka9ców w zakresie infrastruktury drogowej
takiej jak: chodniki, zatoki autobusowe.
Po wykonaniu dokumentacji Powiat Kaliski b*dzie ubiega- si* o dofinansowanie
zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628 P od skrzy2owania z drog
krajow

nr 12 do skrzy2owania z drog

wojewódzk

nr 449".

Gmina Opatówek otrzyma od Powiatu Kaliskiego dotacj* w kwocie 14.000 z6.
Wobec powy2szego podj*cie niniejszej uchwa6y jest uzasadnione.

