
UCHWAŁA NR XLII/318/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 2 września 2022 r. 

w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 

Na podstawie art. 8 ust.2a , art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.. 
220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 
Rada Gminy Żelazków uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Przyjmuje się do wykonania zadanie publiczne z zakresu właściwości Powiatu Kaliskiego polegające na 
wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4587P od Złotnik Wielkich do 
granic Gminy Żelazków 

2. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Kaliskim w sprawie wykonania dokumentacji 
projektowej  na przebudowę drogi powiatowej nr 4587P od Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków 

§ 2.  

Na realizację zadania określonego w § 1 Gmina Żelazków przeznaczy w 2022r. środki finansowe 
w wysokości 70 000,00 zł. (słownie : siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

§ 3.  

Zasady wspólnej realizacji projektu, o którym mowa w § 1 określi porozumienie o partnerstwie zawarte 
pomiędzy Gminą Żelazków a powiatem Kaliskim. 

§ 4.  

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLII/318/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 2 września 2022 r.

Przyjęcie od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4587P od

Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków, pozwoli Powiatowi Kaliskiemu wspólnie z Gminą

Żelazków, wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu dróg powiatowych w ramach „ Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Rządowego Programu Rozwoju Dróg.


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Załącznik

