
Uchwała Nr XVII / 94 / 2016
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 3 marca  2016 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Szczytniki do Stowarzyszenia Jednostek 
Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)      u c h w a l a     s i ę,
co następuje:

§  1.  Wyraża  się  wolę  przystąpienia   Gminy  Szczytniki  do  Stowarzyszenia  Jednostek
Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12.

§  2.  Gminę   w  Stowarzyszeniu  reprezentował  będzie  Wójt   lub  osoba  przez  niego
upoważniona.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i  e
do uchwały Nr XVII / 94 /  2016

Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 r.
            

 w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Szczytniki   do  Stowarzyszenia  Jednostek
Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12.

Droga  krajowa  nr  12  jest  jednym  z  najważniejszych  układów  drogowych
w Południowej Wielkopolsce i drogą o szczególnym znaczeniu dla Gminy Szczytniki, Miasta
Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Wybudowanie drogi S-12 stanowi obecnie jedyną realną szansę
na  kompleksowe  rozwiązanie  problemu  obwodnicowego  dla  Miasta  Kalisza.  Nie  sposób
zatem  mówić  o  rozwoju  Miasta  Kalisza  i  terenów  gmin  ościennych,  bez  rozbudowy
przedmiotowego  układu  drogowego.  Droga  S-12  to  najszybsze  i  najkrótsze  połączenie
między największymi miastami Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, a także położonym na
terenie Województwa Łódzkiego - Sieradzem i stolicą tego województwa - Łodzią. Droga
S-12 stanowić będzie także najszybsze połączenie miasta Kalisza z drogami S-11 i S-8.

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na
Rzecz  Budowy  Drogi  Ekspresowej  S-12  celami  Stowarzyszenia  są:  wspieranie  idei
samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami
Stowarzyszenia,  inicjowanie,  propagowanie,  przygotowanie  i  realizacja  na  terenie
zrzeszonych w Stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego wspólnych przedsięwzięć
służących  rozwojowi  współpracy  samorządów  na  rzecz  budowy  trasy  ekspresowej  S-12,
koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.


