UCHWAŁA NR XLI/289/18
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie powierzenia Gminie Paradyż zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 19
ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 4 i art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r . poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz.317) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Rada Powiatu Opoczyńskiego wyraża wolę powierzenia Gminie Paradyż
zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, polegającego na przebudowie drogi
powiatowej nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ul. Polną w Paradyżu.
§ 2.1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, Powiat Opoczyński przekaże
Gminie Paradyż środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 50% udziału
własnego beneficjenta w kosztach robót budowlanych, ale nie więcej niż 185.761 zł.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu
Opoczyńskiego na 2018 r.
§ 3. Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi w drodze porozumienia,
zawartego między Zarządem Powiatu Opoczyńskiego i Wójtem Gminy Paradyż, które określi
szczegółowy zakres i warunki powierzenia, w tym dotyczące udziału stron porozumienia
w finansowaniu zadania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

UZASADNIENIE

W związku z wystąpieniem Wójta Gminy Paradyż o możliwość przebudowy przez
Gminę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3118E w m. Paradyż ul. Przedborska z ul. Polną w
obrębie szkoły podstawowej i ośrodka zdrowia zasadnym jest powierzenie Gminie Paradyż
zadania z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3118E.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną na
koszt Gminy Paradyż. Powiat Opoczyński zabezpieczy na rok 2018 środki finansowe na
sfinansowanie 50% udziału własnego w kosztach robót budowlanych

beneficjenta w

kosztach realizacji zadania, ale nie więcej niż 185.761 zł.
Szczegółowy zakres zadania oraz obowiązki Stron zostaną określone w porozumieniu
zawartym między Zarządem Powiatu Opoczyńskiego i Wójtem Gminy Paradyż.
Przekazanie odcinka drogi w zarządzanie i zabezpieczenie odpowiednich środków w
budżecie na rok 2018 pozwoli na zrealizowanie zadania, a tym samym wpłynie na poprawę
stanu technicznego drogi powiatowej w okolicach skrzyżowania i bezpieczeństwo pieszych,
w tym dzieci idących do szkoły i osób korzystających z ośrodka zdrowia.

