
projekt Nr 5 
 

 

UCHWAŁA NR ………………….. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

 z dnia................................................ 
 

w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogą powiatową Nr 2772W ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz                                

ul. Świderska na odcinku od ul. Bohaterów Westerplatte do granic miasta Karczewa  

w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.     

o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 19 

ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1440 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 § 1. 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Karczew prowadzenia zadania                   

w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2772W ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz ul. 

Świderska na odcinku od ul. Bohaterów Westerplatte do granic miasta Karczewa w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego. 

                 

2. Powierzenie prowadzenia zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze 

porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Otwocku, a Burmistrzem Karczewa. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie            

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat 

Marcin Bandura 

 

 



Uzasadnienie 

 

Przepisy art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, że: 

„Art. 5. ust. 2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia 

zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także                              

z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.” 

„Art. 12.  Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 

8a)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5;” 

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). 

„Art. 19. ust. 4. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między 

zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 

finansowe.” 

W projekcie uchwały proponuje się wyrażenie zgody na powierzenie Gminie Karczew 

prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2772W ul. Kardynała 

Wyszyńskiego oraz ul. Świderska na odcinku od ul. Bohaterów Westerplatte do granic miasta 

Karczewa w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.  

Realizacja przez Gminę Karczew powyższego zamierzenia, czy to ze wskazanego 

źródła finansowania, czy też innego, przysporzy korzyści obydwu samorządom.  

Rada Powiatu przedmiotową uchwałą wyraża wolę przekazania zadania pozostającego 

w zakresie właściwości powiatu. Taka uchwała ma charakter intencyjny. Uchwała normuje 

bowiem ogólne podstawy do zawarcia szczegółowego porozumienia pomiędzy zarządem 

powiatu a wójtem gminy odnośnie współdziałania przy planowanym przedsięwzięciu. 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Otwocku 

uchwały w  tej sprawie. 

Podjęcie przez Radę Powiatu w Otwocku przedmiotowej uchwały nie rodzi 

dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Otwockiego.  

 
 

Opracował: 

Sekretarz Powiatu  

Zbigniew Rak 

 

 

 

 


