UCHWA A NR 177/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie: przyj&cia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466) uchwala si$, co nast$puje:
§ 1. 1. Postanawia si$ przyj ) od Powiatu Kaliskiego do wykonania zadanie publiczne
z zakresu dróg powiatowych polegaj ce na wykonaniu dokumentacji projektowej na
"Przebudow$ drogi powiatowej nr 4622P na odcinku Opatówek - Micha1ów Drugi Marchwacz".
2. Na realizacj$ zadania o którym mowa w § 1 ust. 1 Powiat Kaliski przeka2e Gminie
Opatówek dotacje celow w wysoko4ci 15.000,00 z1 (s1ownie: pi$tna4cie tysi$cy z1otych).
3. Gmina Opatówek przeznaczy z bud2etu na 2016 r. na realizacj$ zadania o którym mowa
w § 1 ust.1 4rodki finansowe w wysoko4ci 15.000,00 z1.(s1ownie: pi$tna4cie tysi$cy z1otych).
§. 2. Szczegó1owe warunki udzielenia dotacji i zasady rozliczenia 4rodków okre4lone
zostan w porozumieniu zawartym pomi$dzy Powiatem Kaliskim a Gmin Opatówek.
§ 3. Wykonanie uchwa1y powierza si$ Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 4. Uchwa1a wchodzi w 2ycie z dniem podj$cia.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 177/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyj&cia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych
Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 466) gmina mo2e zawiera) porozumienia w sprawie
wykonywania zada; z zakresu w1a4ciwo4ci powiatu i wykonywania tych zada;.
W my4l art. 18 ust. 2 pkt. 11 cytowanej ustawy, podejmowanie uchwa1
w sprawie przyj$cia zada; o których mowa w art. 8 ust. 2a nale2y do wy1 cznej
kompetencji Rady Gminy.
Gmina Opatówek przyjmuje do realizacji zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudow$ drogi powiatowej nr 4622P na odcinku Opatówek Micha1ów Drugi - Marchwacz" na które otrzyma od Powiatu Kaliskiego dotacje celow
w wysoko4ci 15.000,00 z1.
Szczegó1owe obowi zki stron oraz rozliczenia finansowe okre4li porozumienie
pomi$dzy Zarz dem Powiatu Kaliskiego a Wójtem Gminy Opatówek.
W tej sytuacji podj$cie uchwa1y jest uzasadnione.

