UCHWAŁA NR XL/289/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 814 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj.: Dz. U. z 2016r. poz 1870 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Przejmuje się następujące zadania z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego wykonywane przez
Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego:
1) budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu następujących dróg powiatowych:
a) droga nr 2880D w miejscowości Imbramowice,
b) droga nr 2886D w miejscowości Pożarzysko,
c) droga nr 2085D w miejscowości Buków,
2) pełnienie funkcji inwestora w zakresie powyższych zadań.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do zawarcia porozumienia z Powiatem Świdnickim w sprawie
przyjęcia zadań określonych w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Gmina Żarów corocznie współpracuje z Powiatem Świdnickim w zakresie budowy chodników przy drogach
powiatowych. Powiat przekaże część środków finansowych, natomiast po stronie Gminy pozostaje zapewnienie
środków finansowych, w wysokości nie mniejszej niż przekazane przez Powiat, wyłonienie wykonawcy robót
zgodnie z prawem zamowień publicznych, nadzorowanie oraz odbiór wykonywanych prac.
W związku z faktem, iż budowa chodników dróg powiatowych jest zadaniem własnym Powiatu Świdnickiego,
przed podpisaniem porozumienia regulującego w sposób szczegółowy zakres współpracy konieczne jest podjęcie
uchwały zezwalającej na przyjęcie przez Gminę Żarów zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego
wykonywanych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dotyczących budowy chodników przy drogach
powiatowych na terenie Gminy Żarów.
Sporządziła:
Agnieszka Gołuch
Referent ds. remontów
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