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UCHWAŁA NR XII/.../2019
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Michałowice realizacji zadania drogowego należącego do własności
Powiatu Krakowskiego i udzielenia pomocy rzeczowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przejęcia przez Gminę Michałowice prowadzenia zadania publicznego z zakresu
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, polegającego na przebudowa drogi powiatowej
Nr 2153K w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Górna Wieś, gmina Michałowice .
§ 2. Przejęcie prowadzenia zadania, wymienionego w § 1, nastąpi na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy
Zarządem Powiatu w Krakowie, a Wójtem Gminy Michałowice, regulującego w szczególności wzajemne
rozliczenie finansowe i rzeczowe.
§ 3. Gmina Michałowice udzieli Powiatowi Krakowskiemu pomocy rzeczowej w postaci nakładów na zadanie
wymienione w § 1 o wartości 62.880,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych
00/100)
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 maja 2019r., w sprawie przejęcia
przez Gminę Michałowice realizacji zadania drogowego należącego do własności Powiatu Krakowskiego
i udzielenia pomocy rzeczowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice
Daniel Gajoch
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Uzasadnienie
Przedmiotowe zadanie polega na dokończeniu brakującego odcinka ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi
powiatowej Nr 2153K i będzie stanowiło jedna całość z zadaniem realizowanym na wcześniejszym odcinku
przez gminę Zielonki.
Gmina Michałowice wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Krakowie o wyrażenie zgody na
przejęcie realizacji w/w zadania przez Gminę z uwagi, że to Gmina opracowała dokumentację niezbędną do
realizacji zadania oraz na Gminę zostało dokonane zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
Zarząd Powiatu stosowną uchwałą powierzy w/w zadanie do realizacji Gminie Michałowice, a Gmina
Michałowice stosowną uchwałą je przejmie do realizacji.
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