UCHWAŁA NR 319/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 27 października 2017r.

w sprawie: przyjęcia 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
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przyjąć od Powiatu Kaliskiego do wykonania zadanie publiczne z
zakresu dróg powiatowych pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P w miejscowości
Rajsko"
2. Na realizację zadania o którym mowa w §1 ust.1 Powiat Kaliski przekaże Gminie
Opatówek dotacje celową w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Gmina Opatówek przeznaczy z budżetu na 2017 r. na realizację zadania o którym mowa w
§ 1 ust. 1 środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i zasady rozliczenia środków określone zostaną
w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Opatówek.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 319/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 27 października 2017r.

w sprawie: przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2017 roku poz. 1875) gmina może zawierać porozumienia w sprawie wykonywania zadań z
zakresu właściwości powiatu i wykonywania tych zadań.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 11 cytowanej ustawy, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia
zadań o których mowa w art. 8 ust. 2a należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Gmina Opatówek przyjmuje do wykonania zadanie publiczne z zakresu dróg powiatowych
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P w miejscowości Rajsko " na które otrzyma
od Powiatu Kaliskiego dotacje celową w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy ).
Na realizacje w/w zadania Gmina Opatówek przeznaczy z budżetu na 2017 r. środki
finansowe w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Szczegółowe obowiązki stron oraz rozliczenia finansowe określi porozumienie pomiędzy
Zarządem Powiatu Kaliskiego a Burmistrzem Gminy Opatówek.
W tej sytuacji podjęcie uchwały jest uzasadnione.

