
UCHWAŁA NR XXV/197/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 
.885 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Żarów pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na 
realizację zadania, z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego-budowa kolektora K 400 oraz wykonanie 
odwodnienia, w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach.

§ 2. Na realizację zadania określonego w § 1 przeznacza się kwotę w wysokości 45.000 zł w formie dotacji 
celowej.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do zawarcia porozumienia z Powiatem Świdnickim w celu 
zrealizowania zadania określonego w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego

Gmina Żarów corocznie współpracuje z Powiatem Świdnickim w zakresie budowy chodników przy drogach
powiatowych oraz w zakresie wykonania poboczy oraz odwodnień drogowych w tym kolektora.

Gmina Żarów w związku z powyższym faktem aby zachować ciągłość realizowanych porozumień konieczne
jest uregulowanie odprowadzenia wód opadowych i utwardzenie pobocza na wymienionym odcinku, dlatego też w
uchwale rozszerzona została współpraca obu jednostek samorządu terytorialnego również w tym zakresie.

W związku z faktem, iż budowa i remont chodników w tym budowa kolektora jest zadaniem własnym Powiatu
Świdnickiego, przed podpisaniem porozumienia regulującego w sposób szczegółowy zakres współpracy konieczne
jest podjęcie uchwały zezwalającej na przejęcie przez Gminę Żarów zadań z zakresu właściwości Powiatu
Świdnickiego wykonywanych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dotyczących budowy kolektora K
400 PP oraz wykonania odwodnienia z korytek betonowych, w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w
Siedlimowicach w trzech etapach.

Pozytywna decyzja Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Świdnickiemu , pozwoli na
podpisanie przez Burmistrza Miasta Żarów umowy z Powiatem w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła: Joanna Walichnowska, kier.Referatu Inwestycji i Dróg
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