
UCHWAŁA NR XIV/117/19
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1417F 
ul.Wiejska w miejscowości Santocko oraz remont drogi powiatowej nr 1406F ul.Wojcieszycka 

w miejscowości Kłodawa” .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2068 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia w od Powiatu Gorzowskiego do wykonania zadania publicznego 
polegającego na „Remoncie drogi powiatowej nr 1417F ul.Wiejska w miejscowości Santocko oraz 
remoncie drogi powiatowej nr 1406F ul.Wojcieszycka w miejscowości Kłodawa”, należącego do zakresu 
działania Powiatu Gorzowskiego wynikającego z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) i podejmowania w tym zakresie czynności niezbędnych do realizacji 
remontu na odcinku drogi powiatowej nr 1417F ul.Wiejska w miejscowości Santocko oraz na odcinku drogi 
powiatowej nr 1406F ul.Wojcieszycka w miejscowości Kłodawa.

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 
Gorzowskim a Gminą Kłodawa.

§ 3. Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w §2 upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XIII/111/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2019r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa

Andrzej Stanisław Korona
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Uzasadnienie

W celu zlecenia przez Gminę Kłodawa realizacji robót związanych z remontem drogi powiatowej nr
1417F ul.Wiejska w miejscowości Santocko ( długości ok 300 mb) oraz na wykonaniem remontu drogi
powiatowej nr 1406F ul.Wojcieszycka w miejscowości Kłodawa (długości ok 20 mb) konieczne jest
zawarcie porozumienia na realizację zamówienia publicznego na wykonanie remontu w/w dróg.

Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynosi łącznie 360.400,00zł.
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