
Druk nr 2766 

UCHWAŁA Nr ……./………/2022 

Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ….. września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia woli współpracy z Gminą Złocieniec oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Powiatu Drawskiego na realizację wspólnego zadania 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),  
Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje: 

§1. Rada Powiatu Drawskiego wyraża wolę współpracy z Gminą Złocieniec w zakresie 
realizacji wspólnego zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej 
dla wykonania następującej inwestycji: 

1) zwiększenia naturalnej retencji jeziora Maleszewo położonego na działce nr ewid. 339/4 
obręb ewid. 0006, Złocieniec 0006, jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec miasto; 

2) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Śląskiej, ulicy Lipowej oraz ulicy 
Zielonej w Złocieńcu z odprowadzeniem wód opadowych do jeziora Maleszewo. 

 
§2. Powiat Drawski zobowiązuje się do zagwarantowania w budżecie powiatu na 2023 rok 

środków finansowych na wykonanie zadania, o którym stanowi §1, w wysokości 90.000,00 
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. 

 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego, a w szczególności 

upoważnia się Zarząd do zawarcia porozumienia z Gminą Złocieniec, którego przedmiotem 
będzie określenie zasad i warunków współpracy przy realizacji zadania, o którym stanowi §1. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
PRZEWODNICZĄCA RADY  

 
Urszula Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Jezioro Maleszewo położne jest przy ul. Śląskiej, ul. Lipowej i ul. Zielonej w Złocieńcu, 
stanowiących publiczne drogi powiatowe będące własnością Powiatu Drawskiego i będące  
w zarządzie trwałym Zarządu Dróg Powiatowych, z których wody opadowo – roztopowe 
odprowadzane są do jeziora Maleszewo. 

Gmina Złocieniec zamierza wykonać zadanie zwiększenia naturalnej retencji jeziora 
Maleszewo położonego na działce na ewid. 339/4 obręb ewid. 0006, Złocieniec 0006, jednostka 
ewid. 320306_4 Złocieniec miasto polegające na pobórze wód z rzeki Drawy powyżej 
istniejącego stopnia i skierowanie ich rowem B-1 znajdującym się na działkach nr ewid. 338/7 
i 336/9 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec - miasto oraz rurociągiem 
do jeziora Maleszewo, przebudowie istniejącego przepustu na odpływie z jeziora 
z posadowieniem go na rzędnej umożliwiającej spiętrzenie wody w jeziorze Maleszewo 
i podniesieniu korpusu drogi znajdującej się na działce nr ewid. 293 obręb ewid. 0006, 
Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto (ul. Łąkowa). 

W celu kompleksowego, systemowego i wszechstronnego rozwiązania problemu 
dotyczącego jeziora Maleszewo należy również jednocześnie wykonać sieć kanalizacji 
deszczowej odprowdzającej wody opadowo – roztopowe z dróg powiatowych. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne 
o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, a zgodnie 
z art.  12 pkt 8 lit. „d” niniejszej ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących ustalania maksymalnej 
wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz 
maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym. 

Wszelkie koszty związane z realizacją zadania , strony porozumienia pokryją po połowie, 
przy czym faktura zostanie wystawiona i opłacona przez Gminę Złocieniec, a następnie Powiat 
zwróci Gminie na wskazane konto bankowe kwotę odpowiadającą jego udziałowi w terminie 
14 dni od dnia wystawienia przez Gminę obciążenia. 

 

SPORZADZIŁ: 

 

 

 


