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

Uchwała Nr      /        /2015 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia       października 2015  r. 

w sprawie zobowiązania się Powiatu do udziału, jako partner, w realizacji zadania inwestycyjnego 
pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap II” oraz zabezpieczenia na jego realizację 
niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 r. 

Na podstawie art. 7 a w związku z art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2015 poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 poz.885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje: 

§ 1

1. Powiat Kłobucki wyraża wolę przystąpienia jako partner, do realizacji zadania inwestycyjnego
w zakresie przebudowy ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap II. 

2. Powiat Kłobucki przewiduje zabezpieczenie środków na realizację tego zadania inwestycyjnego
na 2016 r. w wysokości do 262.607 zł, co stanowi 51 % wartości wkładu własnego Gminy. 

3. Szczegółowe zasady realizacji zadania oraz rolę partnerów określi umowa zawarta pomiędzy Gminą
Kłobuck a Powiatem Kłobuckim. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
do projektu uchwały intencyjnej Rady Powiatu w sprawie zobowiązania się Powiatu do udziału, jako 
partner przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – 
etap II” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie 
Powiatu Kłobuckiego na 2016 r. 
 
 
W 2016 roku Gmina Kłobuck planuje realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Jana Długosza            

w Kłobucku – etap II” z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019. 

Celem realizacji zadania jest poprawa parametrów stanu technicznego drogi gminnej i bezpieczeństwa 

uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej       

i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.  

Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 1.029.830,00 zł (słownie: milion dwadzieścia dziewięć tysięcy 

osiemset trzydzieści złotych). 

Powiat Kłobucki wyraża wolę przystąpienia, jako partner, do realizacji zadania inwestycyjnego oraz 

zobowiązuje się przekazać Gminie Kłobuck na ten cel środki w wysokości 51 % wartości wkładu własnego 

Gminy Kłobuck, nie więcej niż 262.606,65 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześć 

złotych sześćdziesiąt pięć groszy). 

 


