UCHWAŁA NR XI/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przejęcia od Gminy Wilczyce zarządzania częścią odcinka drogi gminnej Nr 395052T Bugaj –
Bożęcin oraz zawarcia porozumienia z Gminą Wilczyce, którego przedmiotem będzie realizacja
przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bożęcin na terenie gm. Wilczyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.)Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje :
§ 1.
Wyraża się wolę przejęcia od Gminy Wilczyce zarządzania częścią odcinka drogi gminnej nr 395052T
Bugaj – Bożęcin w zakresie zadań określonych w art. 20 ust. 2 i 3 w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.), na potrzeby wykonania przebudowy w/w odcinka
drogi gminnej o początku od granicy administracyjnej z gm. Ożarów i końcu do drogi powiatowej Nr 0736T
Bożęcin – Przezwody – Pęczyny – Kleczanów w miejscowości Bożęcin, gm. Wilczyce.
§ 2.
Na realizację zadania o którym mowa w § 1 Gmina Ożarów zabezpieczy w budżecie gminy kwotę
w wysokości 40 000,00 zł.
§ 3.
Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego między Wójtem
Gminy Wilczyce, a Burmistrzem Ożarowa.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Gmina Ożarów w związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego
„Przebudowę drogi gminnej Nr 360070T Sobótka za torem – Sobótka Kolonia na odcinku od km
2+728 do km 4+ 706 w miejscowości Sobótka w gm. Ożarów”, wystąpiła do Gminy Wilczyce w
sprawie potrzeby wykonania przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 395052 T Bugaj – Bożęcin w
miejscowości Bożęcin gm. Wilczyce (tj. brakującego utwardzonego odcinka drogi publicznej –
gminnej).
Obydwie drogi gminne tworzą naturalny ciąg komunikacyjny łącząc drogę krajową Nr 79 w
miejscowości Sobótka, gm. Ożarów z drogą powiatową Nr 0736T Bożęcin – Przezwody –
Pęczyny – Kleczanów w miejscowości Bożęcin, gm. Wilczyce.
Realizacja powyższego zamierzenia przez Gminę Ożarów, przysporzy korzyści obydwu
samorządom. Taka uchwała ma charakter intencyjny. Uchwała normuje bowiem ogólne podstawy
do zawarcia szczegółowego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Wilczyce, a Burmistrzem
Ożarowa odnośnie współdziałania przy planowanej inwestycji drogowej.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Miejską w Ożarowie niniejszej
uchwały i zabezpieczenie kwoty finansowej na ten cel w budżecie gminy. Po wykonaniu inwestycji
przez Gminę Ożarów zostanie przekazana pomoc rzeczowa Gminie Wilczyce, która będzie
określała dokładną wartość wykonanej inwestycji.
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