
UCHWAŁA NR XX/ 102/ 2012
RADY GMINY W CHARSZNICY

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zadań dotyczących realizacji zadania publicznego Powiatu 
Miechowskiego w zakresie remontu odcinka drogi powiatowej, zawarcia porozumienia pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenie pomocy rzeczowej. 

Na podstawie art. 8 ust.2a, art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 11 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm.) - 

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 

§ 1. 

Wyraża sie zgodę na przejęcie zadania z zakresu zadań własnych Powiatu Miechowskiego dotyczącego 
realizacji zadania publicznego w zakresie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1137K Boża Wola - Jeżówka - 
Tczyca, wskazanego na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. W związku z przejęciem zadania określonego w § 1 Gmina Charsznica uzyska dotację od Powiatu 
Miechowskiego do wysokości nie przekraczającej kwoty 40.000,00 zł. 

2. Koszty realizacji zadania określonego w § 1 uchwały będą pokryte oprócz dotacji powiatu z wydatków 
budżetu gminy. Koszty w wysokości nie przekaracającej kwoty 40.000,00 zł poniesione przez Gminę Charsznica 
stanowić będą pomoc rzeczową Gminy, udzieloną Powiatowi Miechowskiemu na realizację zadania. 

§ 3. 

1. Szczegółowe zasady i tryb przejęcia zadania oraz jego dofinansowanie i przekazanie środków finansowych 
określi porozumienie zawarte między Gminą Charsznica a Powiatem Miechowskim. 

2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Charsznica 

Andrzej Pietrzyk
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