UCHWAŁA NR 331/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem
Kaliskim

Na podstawie art.10 i art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) w związku z art.216 ust.2 pkt.5 i art. 220 ust.1 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w
sprawie realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr
4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w
miejscowości Wolica tworzących ciąg komunikacyjny " w ramach "Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

§ 2. Zasady wspólnej realizacji projektu o którym mowa w §1 określi porozumienie zawarte
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 331/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem
Kaliskim
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017r. poz. 1875) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego
udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Powiat Kaliski zamierza złożyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych:
drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi
powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica tworzących ciąg komunikacyjny".
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel
odpowiedniego majątku.
Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności
na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną
odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz. 2077) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona
innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub
pomoc rzeczowa. Podstawą przekazania środków na realizację pomocy jest umowa
określająca przeznaczenie i zasady rozliczania środków.
Powiat Kaliski zwrócił się do Gminy Opatówek z prośbą o przystąpienie Gminy
Opatówek do partnerstwa w realizacji wyżej wymienionego projektu w ramach programu
wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019".
W celu określenia zasad realizacji zadania przez partnerów, a w szczególności udział
w kosztach finansowych i podziału obowiązków, konieczne jest zawarcie porozumienia z
Powiatem Kaliskim.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

