
Uchwala Nr XVI/152/12

Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

z dnia 01.03.2012 r.

w sprawie wyra2enia zgorJy n ztw^ycieprzez Gming Jgdrzej6w porozumienia
z Wojew6dzfwem Swiptokrzyskim oraz jednostkami lokalnego samorz4du

terytorialnego dofyczQcego realizacji zadafi publicznych

Na podstawie art. 18 ust.2 pLJ.l2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. l59l z po2n. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z poLn. zm.), Rada

Miejska w JEdrzejowie uchwala co nastppuje:

$ 1

W zwiqzku z aktualnie opracowywanym przez samorz4d Wojew6dztwa

SwiEtokrzyskiego odnowionej Strategii Wojewodztwa, Rada Miejska w Jgdrzejowie kieruj4c

siE znaczeniem drogi wojew6dzkiej Nr 768 dla spolecznoSci samorz4d6w lokalnych,

wnioskuje o ujqcie w tej Strategii  na lata 2014-2018 przebudowy w/wdrogi.

$ 2

1. W zwtqzku ze stanowiskiem okreSlonym w $ 1 niniejszej uchwaly, Rada Miejska

w JEdrzejowie vuyrala zgodg na zawarcie przez Gming Jgdrzej6w porozumienia

z Wojew6dztwem SwiEtokrzyskim, Powiatami: JEdrzejowskim, Piriczowskim

i Kazimierskim oraz Gminami: Wodzislaw, Dzialoszyce, Michal6w, Skalbmierz,

Kazimierza Wielka i Bejsce, w przedmiocie partycypacji finansowej poszczeg6lnych

samorz4d6w w kosztach opracowanej w roku bieZ4cym przez SwiEtokrzyski Zaruqd, Dr6g

Wojew6dzkich koncepcji przebudowy drogi wojew6dzkiej Nr 768.

2. Rada Miejska, uwzglEdniaj4c dlugoS6 odcinka drogi wojewodzkiej nr 768 na terenie

gminy Jgdrzej6w, okreSla g6rn4 granicg partycypacji Gminy JEdrzejow w kosztach

opracowania koncepcji na 16,5 tys. zl (slownie: szesnaScie tysiEcy piEiset zlotych).



$ 3
Rada Miejska zobowi4zuje Burmistrza do przedloLenia, celem akceptacji, opracowanej

przez SwiEtokrzyski ZarzqdDr6g Wojew6dzkich koncepcji riezwlocznie po jej otrzyrnaniu.

s4
Zasady oraz wielkoS6 partycTpacji finansowej poszczeg6lnych jednostek samorzqdu

terytorialnego w opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczqcej reahzacji

przedmiotowej inwestycji bgd4 przedmiotem oddzielnego porozumienra zawartego za

zgodq organ6w stanowi4cych tych jednostek po przedloZeniu koncepcji przebudowy drogi

wojew6dzkiej Nr 768.

$s
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi, upowazniaj4c jednoczeSnie Burmrstrza

Miasta JEdrzejowa do podpisania porozumienia, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 1.

s 6
Porozumienie zawarte na podstawie niniejszej uchwaly podlega ogloszeniu w Dzienniku

Urzqdowym Wojew6dztwa SwiEtokrzyskiego.

s 7
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodni

Rady Miejskj
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UZASADNIENIE

do uchwaty w sprawie wyratenia. zgody na zawarcie przez Gminp Jpdrzej6w
porozumienia z Wojew6dztwem Swiptokrzyskim oyilz jednostkami lokalnego
samorz4du terytorialnego dotyczQcego realizacji zadafi publicznych.

W zwrqzku ze spotkaniem w dniu 13 stycznia 2012 r. w Starostwie Powiatowym

w JEdrzejowie w sprawie przebudowy drogi wojew6dzkiej nr 768 oraz akceptacj4

potrzeby wsp6lnej inicjatywy i zawarcia stosownego porozumienia dotyczqcego

przebudowy w/w drogi proponuje sig udzial Gminy Jgdrzej6w w partycypacji koszt6w

przygotowania koncepcji w wysokoSci 16,5 tys. zt,tJ. l5,33yo udzialu w dlugoSci drogi

biegnqcej przez teren gminy Jgdrzej6w.

Calkowity koszt opracowania koncepcji przebudowy drogi 768 wraz z dokumentacj4

wstgpnie okreSlono na 300 tys. zLotych, z czego 40o/o sfinansuje samorz4d wojew6dzki

apozostale 600lo samoruqdy powiatowe i gminne.

Bior4c powylsze pod uwagq podjpcie uchwaly jest zasadne.
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