
UCHWAŁA NR LV/485/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego części zadania publicznego w zakresie  utrzymania 
czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz.U.2017.2222)  Rada Miejska Drezdenka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę przejęcia od Województwa Lubuskiego do wykonania części zadania publicznego 
w zakresie  utrzymania czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta 
Drezdenka, których obszar określony został w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Przejęcie zadań nastąpi na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2. Przejęcie zadań, o których mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Gminą 
Drezdenka a Województwem Lubuskim, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/484/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 grudnia 2017 r.

 Wykaz dróg wojewódzkich na terenie miasta Drezdenka:

- droga Nr 164 – ul. Dworcowa – 3.840 m2

- droga Nr 160/164 – ul. Niepodległości – 7.500 m2

- droga Nr 160 – Al. Piastów – 1.740 m2

- droga Nr 160 – ul. Żeromskiego – 2.100 m2

- droga Nr 160 – ul. Marszałkowska – 1.320 m2

- droga Nr 160 – ul. Kościuszki – 1.200 m2?

- droga Nr 160 – ul. Piłsudskiego – 1.200 m2

- droga Nr 160 – ul. Pułaskiego – 840 m2

- droga Nr 160 – ul. Poznańska – 3.000 m2

- droga Nr 164 – ul. Portowa – 720 m2
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/485/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 grudnia 2017 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 19 ust 4 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2222)
zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie
porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg
mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu
zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 216 ust 3.  ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077) wydatki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań
wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

Przedmiotowa uchwała ma na celu stworzenie i zrealizowanie jednolitej koncepcji
utrzymania zieleni i skwerów tak by stanowiły jednolitą kompozycje.
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