UCHWAŁA NR XXI/176/2020
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Skąpe do realizacji zadania publicznego
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Skąpe przyjmuje od Województwa Lubuskiego do realizacji zadanie publiczne, polegające na
przebudowie odcinka chodnika położonego na dz. ewid. Nr 333/86 w miejscowości Cibórz.
§ 2. Zadanie publiczne, o którym mowa w § 1, będzie realizowane z uwzględnieniem poniższych założeń:
1) zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku;
2) szacunkowa wartość zadania ustalona została na kwotę 57.161,06 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem
tysięcy sto sześćdziesiąt jeden 06/100);
3) Gmina Skąpe pokryje w 100% koszty realizacji zadania.
§ 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w §1, określone zostaną w porozumieniu
zawartym pomiędzy Gminą Skąpe a Województwem Lubuskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Wiesław Zawiślak
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Uzasadnienie
W związku z potrzebą podniesienia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala jak
i mieszkańców miejscowości Cibórz, Gmina Skąpe podjęła rozmowy z władzami Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu mające na celu poprawę istniejącej
sytuacji poprzez realizację przebudowy odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 333/111 i 333/86.
Właścicielem działki 333/111 jest Gmina Skąpe, natomiast działki nr 333/86 – Województwo Lubuskie,
a nieodpłatnym użytkownikiem Szpital Specjalistyczny, który jest jednostką organizacyjną Województwa
Lubuskiego.
Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Szpitala uniemożliwiające przeprowadzenie
koniecznych robót budowlanych w przedmiotowym zakresie w bieżącym roku oraz biorąc pod uwagę, że
Gmina może wykonać zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień (art.8 ust.2a
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym), Gmina podjęła decyzję o przyjęciu do realizacji
części zadania publicznego, polegającego na przebudowie chodnika o długości 85 m, szerokość 1,5 m na
dz. ewid. nr 333/86, przy drodze wewnętrznej od budynku nr 12 do ronda a następnie w lewo do granicy
działek 333/86 i 333/111.
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą
Skąpe a Województwem Lubuskim.
Ponieważ zgodnie z art.18 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań,
o których jest mowa w art.8 ust.2a, zatem podjęcie proponowanej uchwały przez Radę Gminy Skąpe
w zakresie przedmiotowej inwestycji drogowej jest zasadne.
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