Uchwała Nr XVII/130/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 14 października
w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski realizacji zadania publicznego
w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa —

Osiek Jasielski — Samoklęski i chodników w ciągu dróg powiatowych,
położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 216 ust.2 pkt 3
ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869
ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

1
Powierza się Gminie Osiek Jasielski realizację zadania publicznego w zakresie
zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski
- Samoklęski w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.
1chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Osiek
Jasielski w okresie od 1 listopada 2019 r. do 15 kwietnia 2020 r., na zasadach
określonych w odrębnym porozumieniu.

2
Na realizację zadania, o którym mowa w 1 udziela się dotacji celowej na rzecz

Gminy Osiek Jasielski w łącznej wysokości do kwoty 18 912,00 zł (słownie:
osiemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100), w tym:
1)na zimowe utrzymanie drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek

Jasielski - Samoklęski, do kwoty: 10 626,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100), która zostanie przekazana
w terminie do 31.01.2020 r.

2)na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych
w wysokości do kwoty 8 286,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście
osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), która zostanie przekazana w dwóch
transzach:

a) I transza: do kwoty 3 314,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czternaście
złotych 00/100) w terminie do 17.12.2019 r.
b)II transza: do kwoty 4 972,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset
siedemdziesiąt dwa złote 00/100) w terminie do 31.01.2020 r.

3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\
PRZEWOM^^CZĄCY RADY
Robert Snoch

