UCHWA A Nr 188/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie: zawarcia z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie w sprawie
realizacji projektu pod nazw+: "Przebudowa drogi gminnej nr 675537P ul. Kaliska w m.
Sza3e"
Na podstawie art.10 i art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z pó#niejszymi zmianami) w zwi zku z art.216 ust.2 pkt.
5 i art. 220 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z pó#niejszymi
zmianami) uchwala si, co nast,puje:
§ 1. 1.Wyra/a si, zgod, na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w
sprawie realizacji projektu pod nazw : "Przebudowa drogi gminnej nr 675537P ul.
Kaliska w m. Sza3e" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".
2. Na realizacj, zadania o którym mowa w ust.1 Powiat Kaliski przeznaczy z bud/etu na 2017
rok dotacj, w wysoko3ci 677.000,00 z3 (s3ownie: sze;<set siedemdziesi+t siedem tysi=cy
z3otych 00/100).
§ 2. Zasady wspólnej realizacji projektu o którym mowa w §1 okre3li porozumienie zawarte
pomi,dzy Powiatem Kaliskim a Gmin Opatówek.
§ 3. Wykonanie uchwa8y powierza si, Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 4. Uchwa8a wchodzi w /ycie z dniem podj,cia.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y Nr 188/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie: zawarcia z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie w sprawie
realizacji projektu pod nazw+: "Przebudowa drogi gminnej nr 675537P ul. Kaliska w m.
Sza3e"
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym (Dz.U.
z 2016r. poz. 446) gminy, zwi zki mi,dzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorz du
terytorialnego mog sobie wzajemnie b d# innym jednostkom samorz du terytorialnego
udziela9 pomocy, w tym pomocy finansowej.
Gmina Opatówek zamierza z8o/y9 do Wielkopolskiego Urz,du Wojewódzkiego w
Poznaniu wniosek o dofinansowanie wy/ej wymienionego zadania.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2016r. poz. 446) do wy8 cznej w8a3ciwo3ci rady gminy nale/y podejmowanie
uchwa8 w sprawach wspó8dzia8ania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel
odpowiedniego maj tku.
Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z pó#n. zm.) wydatki bud/etu jednostki samorz du
terytorialnego s przeznaczone na realizacj, zada; okre3lonych w odr,bnych przepisach, a w
szczególno3ci na pomoc rzeczow lub finansow dla innych jednostek samorz du
terytorialnego, okre3lon odr,bn uchwa8 przez organ stanowi cy jednostek samorz du
terytorialnego.
Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 885 z po#n. zm.) z bud/etu jednostki samorz du terytorialnego mo/e by9
udzielona innym jednostkom samorz du terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji
celowej lub pomoc rzeczowa. Podstaw przekazania 3rodków na realizacj, pomocy jest
umowa okre3laj ca przeznaczenie i zasady rozliczania 3rodków.
Gmina Opatówek zwróci8a si, do Powiatu Kaliskiego z pro3b o przyst pienie
Powiatu Kaliskiego do partnerstwa w realizacji wy/ej wymienionego projektu w ramach
programu wieloletniego pod nazw "Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".
Ca8kowity szacunkowy koszt zadania wynosi oko8o 2.652.812,00 z3, w tym udzia8
Powiatu Kaliskiego stanowi9 b,dzie kwota w wysoko3ci 677.000,00 z3., tj. powyDej 50% z
wk3adu.
W celu okre3lenia zasad realizacji zadania przez partnerów, a w szczególno3ci udzia8
w kosztach finansowych i podzia8u obowi zków, konieczne jest zawarcie porozumienia z
Powiatem Kaliskim.
W zwi zku z powy/szym podj,cie niniejszej uchwa8y jest uzasadnione.

