UCHWAŁA NR XLIX/285/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie przystąpienia do inwestycji wspólnej z Gminą Ciechocin
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)1) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powiat Golubsko-Dobrzyński przystępuje do inwestycji wspólnej z Gminą Ciechocin pn. „Przebudowa
skrzyżowania w miejscowości Świętosław”.
§ 2. Inwestycja będzie zrealizowana i rozliczona zgodnie z porozumieniem, które zostanie zawarte pomiędzy
Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, a Gminą Ciechocin.
§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawarcia porozumienia, o którym mowa
w § 2.
§ 4. Wkład finansowy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację inwestycji, o której mowa w § 1,
wynosić będzie 50% całkowitych jej kosztów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego
Jacek Foksiński

1) Zmiana
2) Zmiana

wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646.
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UZASADNIENIE
Przepis art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.) stanowi, iż powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia
zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwem, na którego
obszarze znajduje się terytorium powiatu.
Biorąc pod uwagę ograniczone środki inwestycyjne na poziomie powiatu oraz gminy, a jednocześnie
uwzględniając lokalne potrzeby w zakresie inwestycji drogowych i oczekiwania mieszkańców oraz
potencjalną możliwość podniesienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i innych użytkowników dróg, władze
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Gminy Ciechocin wyszły z propozycją współfinansowania zadania
pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Świętosław”.
Środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu
na rok 2014.
Całkowity koszt inwestycji szacuje się na kwotę ok. 175 000,00 zł.
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