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

Uchwała  Nr   /        /2015
Rady  Powiatu w Kłobucku 

z dnia            września 2015 roku 

w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego 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. 
Powierza się Gminie Krzepice prowadzenie zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 
dotyczącego przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2071S w m. Starokrzepice. 

§ 2. 
W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Gmina Krzepice otrzyma od Powiatu Kłobuckiego 
dotację celową w wysokości 60.000,00 zł.   

§ 3. 
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do zawarcia porozumienia z Gminą Krzepice w sprawie 
powierzenia zadania, o którym mowa w § 1. 

§ 4. 
Porozumienie, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE  
 

do uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego z zakresu dróg 
powiatowych  

 

Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje możliwość powierzenia przez Powiat własnych zadań 
publicznych do realizacji gminom. Podejmowanie uchwał w tym zakresie należy do wyłącznej 
właściwości rady powiatu. 
W projekcie przedmiotowej uchwały proponuje się powierzyć Gminie Krzepice zadanie publiczne z 
zakresu dróg powiatowych polegające na przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2071S 
w m. Starokrzepice. 
 
W celu wykonania zadania Powiat Kłobucki przekaże Gminie Krzepice kwotę 60.000,00 zł. Do 
zawarcia porozumienia z Gminą Krzepice proponuje się upoważnić Zarząd Powiatu Kłobuckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


