Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Koło zadania własnego Gminy Koło w zakresie utrzymania
cmentarza komunalnego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gmoinnym
(Dz. U.
z 2020 r.
poz. 713 i 1378)
w związku
z art. 1 ust. 1 i 2,
art. 2 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1947), w związku z uchwałą nr XXIX/184/2021 Rady Gminy w Kole z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
powierzenia Gminie Miejskiej Koło zadania Gminy Koło w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego
i zarządzania nim, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska Koła wraża zgodę na przejęcie od Gminy Koło praw i obowiązków utrzymania
cmentarza komunalnego położonego w Leśnicy, gmina Koło.
2. Szczegółowe warunki powierzenia zadania i zasady rozliczania środków określone zostaną
w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło w sprawie powierzenia zadań
publicznych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego położonego na terenie miejscowości Leśnica,
gm. Koło i zarządzanie nim oraz ustalenia wzajemnych obowiązków w tym zakresie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR …………
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia …………………………..
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Koło zadania własnego Gminy Koło w zakresie utrzymania
cmentarzy gminnych
Cmentarz komunalny położony w miejscowości Leśnica, został wybudowany z inicjatywy Gminy
Miejskiej Koło. Ze względu na fakt, iż Gmina Miejska Koło nie posiadała cmentarza komunalnego jak
również odpowiedniego terenu w granicach administracyjnych miasta Koła spełniającego m.in.
wymagania gruntowe i sanitarne, inwestycję zlokalizowano na terenie Gminy Koło.
W związku z tym zachodzi konieczność uregulowania zasad współdziałania z Gminą Koło
w zarządzaniu cmentarzem komunalnym w miejscowości Leśnica, poprzez zawarcie stosownego
porozumienia określającego zasady eksploatacji i utrzymania ww. cmentarza.
Prowadzenie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
których realizacja finansowana jest ze środków budżetowych.
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie przedstawionego projektu uchwały.
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