
UCHWAŁA NR L/256/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Stara Kamienica prowadzenia zadania polegającego na przebudowie drogi 
powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 w miejscowości Barcinek w latach 2018-2020

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 6 oraz art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.z 2018, poz.995 z póź.zm.)Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się Gminie Stara Kamienica prowadzenie zadania polegającego na przebudowie drogi 
powiatowej nr 2763D w km 4 + 182 do 7+242 w miejscowości Barcinek w latach 2018-2020.

2. Ustala się limit wydatków z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadania, o którym mowa w ust.1 
w poszczególnych latach w wysokości :

- 40.000,00 zł w roku 2018;

- 40.000,00 zł w roku 2019;

- 40.000,00 zł w roku 2020;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2018, poz.995 
z późn.zm) powierzanie prowadzenia zadań publicznych, w zakresie dróg publicznych-powiatowych, należy do 
wyłącznej właściwości rady powiatu. Zakres prac wykonywanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2763D 
w km 4 + 182 do 7+242 w miejscowości Barcinek obejmuje wykonanie przez Gminę Stara Kamienica: poboczy 
utwardzonych, odwodnienia oraz remontu cząstkowego nawierzchni jezdni.Powiat Jeleniogórski przeznacza kwotę 
w wysokości 120.000,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do realizacji w/w zadania z rozbiciem po 
40.000,00 zł kolejno na lata 2018, 2019, 2020. W związku z tym, że Gmina Stara Kamienica wyraziła wolę 
poprowadzenia zadania publicznego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4 + 182 do 7+242 
w miejscowości Barcinek, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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