
PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr ……..z dnia…………… 

Uchwała  Nr   /        /2015
Rady  Powiatu w Kłobucku 

z dnia            września 2015 roku 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr 47/VII/2015 w sprawie powierzenia Gminie Miedźno 
zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych  

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 46 i art.48 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn. 
zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 
2013 r. poz.885 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
§ 1 uchwały Rady Powiatu w Kłobucku Nr 47/VII/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie
powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych otrzymuje brzmienie: 

„Powierza się Gminie Miedźno prowadzenie zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych 
dotyczących budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad 
Okszą – 300.000 zł oraz przebudowy chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie – 370.000 zł.” 

§ 2. 
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do zawarcia aneksu do porozumienia z Gminą Miedźno w 
sprawie powierzenia zadań, o których mowa w § 1. 

§ 3. 
Aneks do porozumienia, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE  
 

do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Nr 47/VII/2015 w sprawie powierzenia Gminie 
Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych  

 

Uchwałą Nr 47/VII/2015 z 22 maja 2015 roku Rada Powiatu powierzyła Gminie Miedźno prowadzenie 
zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych, a mianowicie budowę chodnika wraz z odwodnieniem 
przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą oraz przebudowę chodnika w ulicy Jagiełły w 
Miedźnie. Na te zadania Powiat Kłobucki miał przekazać dotacje celowe w wysokościach odpowiednio 
220.000 zł oraz 450.000 zł (łącznie 670.000 zł). 
W projekcie uchwały proponuje się udzielić dotacji Gminie Miedźno na powyższe zadania w innych 
wysokościach, aniżeli wcześniej zakładano. Na zadanie polegające na budowie chodnika wraz z 
odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą proponuje się przeznaczyć kwotę 
300.000 zł, natomiast na przebudowę chodnika w ulicy Jagiełły w Miedźnie kwotę 370.000 zł. Kwota 
ogółem pozostaje niezmieniona. 
 
Jednocześnie do zawarcia aneksu do porozumienia z Gminą Miedźno proponuje się upoważnić 
Zarząd Powiatu w Kłobucku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


