Uchwała Nr 166/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia zadań oraz udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych dróg
publicznych
Na podstawie art.8 ust.2a i 3, art.18 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt.3 i 5 oraz art. 220
ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Gmina Józefów przyjmuje z Powiatu Otwockiego prowadzenie zadań publicznych w zakresie dróg
publicznych:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W – ul. Sikorskiego w Józefowie,
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną
do ul. Armii Krajowej w Józefowie.
§2
Powiat Otwocki przekaże Gminie Józefów środki finansowe w formie dotacji celowej:
1. 565.000 zł na zadanie określone w § 1 ust. 1 uchwały,
2. 160.000 zł na zadanie określone w § 1 ust. 2 uchwały.
§3

1.
2.
3.
4.
5.

Gmina Józefów udzieli pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych dróg publicznych Powiatowi
Otwockiemu, polegającej na realizacji zadań:
Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Polnej
i Piłsudskiego,
Odbudowa chodnika w ul. Piłsudskiego od granicy miasta do ul. Armii Krajowej,
Budowa chodnika w ul. Granicznej na odcinku od ul. 3 Maja do Szkoły Podstawowej Nr 2
oraz na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Ks. Skorupki po stronie południowej,
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i odbudowa chodnika w ul.3 Maja na odcinku
od ul. Granicznej do ul. Werbeny wraz z wjazdami ulicznymi na posesje,
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. 3 Maja na odcinku
od ul. Szerokiej do ul. Kopernika w Józefowie.
§4

1. Szczegółowe warunki przyjęcia zadań oraz udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w
porozumieniu (umowie) pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Józefów.
2. Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust.1 upoważnia się Burmistrza Miasta.
§5
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Marianna Jakubowska

Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 ust.2a ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Józefowa winna podjąć
uchwałę w sprawie przyjęcia zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Otwockiego.
Na realizację zadań wymienionych w § 1 uchwały Powiat Otwocki przekaże środki finansowe w formie
dotacji celowej.
Z budżetu miasta Józefowa proponuje się udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego
poprzez realizację zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych, wymienionych w § 3 uchwały.
Podstawą udzielenia pomocy rzeczowej oraz przyjęcia zadań w zakresie dróg publicznych będzie
porozumienie (umowa) zawarte pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Józefów.
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