UCHWAŁA NR XLV/400/2022
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F
w m. Pałck”
Na podstawie art. 8 ust. 2a, akt. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Skąpe przyjmuje od Powiatu Świebodzińskiego do realizacji zadanie publiczne, polegające na
przebudowie drogi powiatowej nr 1205F w m. Pałck, dz. ewid. nr 336 i 341/2, obręb Pałck w ramach zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałck”.
§ 2. Zadanie publiczne, o którym mowa w § 1, będzie realizowane z uwzględnieniem poniższych założeń:
1) Gmina Skąpe zleci opracowanie dokumentacji technicznej;
2) Gmina Skąpe zrealizuje roboty budowlane oraz powoła inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania;
3) Gmina Skąpe pokryje w 100% koszty realizacji zadania.
§ 3. Zakres oraz szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określone zostaną
w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Skąpe a Powiatem Świebodzińskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E15A9814-690D-44F5-AFDC-960AEFB6F821. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Działając na podstawie art. 8 ust. 2a , art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Gmina ma możliwość
przejęcia od powiatu jego zadań na podstawie stosownych porozumień.
Przedmiotowa uchwała dotyczy przejęcia od Powiatu Świebodzińskiego do realizacji zadania
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1205F w m. Pałck, dz. ewid. nr 336 i 341/2, obręb Pałck.
Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu rozwój infrastruktury drogowej oraz podniesienie poziomu
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego w ww. miejscowości.
Zważywszy na powyższe podjęcie przedłożonej uchwały jest zasadne.
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