UCHWAŁA NR XXXIV/ 224 /2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie porozumienia międzygminnego z gminą Nowe Miasto nad Wartą.

Na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Nowe Miasto
nad Wartą w sprawie przekazania gminie Nowe Miasto nad Wartą zadania zarządzania
publiczną drogą gminną nr 603011 P na odcinku o dł. 761,35 m od granicy gminy Nowe
Miasta nad Wartą do miejscowości Radoszkowo Drugie w gminie Książ Wlkp., w celu
pełnienia funkcji inwestora przy realizacji inwestycji pod nazwą,, Poprawa układu
komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe Miasto nad Wartą i Książ Wlkp. polegająca na
przebudowie dróg gminnych nr 552927 P, nr 603011 P, stanowiących łącznik drogi
wojewódzkiej nr 436 z drogą powiatową nr 4084 P''

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/ 224 /2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594) gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Z kolei zgodnie z art.
19 ust. 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 260), zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w
trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Do
kompetencji zarządcy drogi w myśl art.20 pkt 3 w.w ustawy o drogach publicznych należy
pełnienie funkcji inwestora.
Realizacja inwestycji, której znaczna część leży po stronie gminy Nowe Miasto nad
Wartą przyczyni się do poprawy układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Książ Wlkp.
i Nowe Miasto nad Wartą.
Porozumienie regulujące zakres rzeczowy i finansowy związany z realizacją
inwestycji zostanie podpisane w 2013 roku.
Zgodnie z ustaleniami partnerem wiodącym w realizacji inwestycji jest Gmina Nowe
Miasto nad Wartą.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.
Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

