
Projekt Nr 2 
UCHWAŁA NR ............. 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ............................................. 

 
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2017 środków 

finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg 
powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś  

(Etap V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock,  
gm. Celestynów i Otwock)” 

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5                                   
i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                        
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu 
dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów                     
i Otwock)”, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej                    
na lata 2016-2019. 

2. Powiat Otwocki zobowiązuje się do umieszczenia w projekcie budżetu na rok 2017 
zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W 
w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W                       
w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock)” i zabezpieczenia środków 
finansowych w wysokości 499 405,00 zł stanowiącej wkład własny inwestycji realizowanej                        
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata                          
2016-2019. 
 

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie            
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Adwokat 
Łukasz Banaszek 
 



Uzasadnienie 
 
W związku z uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji 

drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019 istnieje możliwość pozyskania przez Powiat Otwocki środków na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 
2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock)”. 

Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowa droga stanowi istotny element układu 
komunikacyjnego i mają bezpośredni wpływ na jakość życia, a zwłaszcza na bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz fakt, że w roku 2017 możliwe jest zakończenie tejże inwestycji konieczne 
jest wykonanie przebudowy ww. drogi. Realizacja inwestycji możliwa jest poprzez podjęcie 
współpracy pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Celestynów oraz Miastem Otwock, 
które uzupełnią wkład własny w realizacji zadania, poprzez zawarcie umowy partnerskiej. 

 
 
Opracował: 
Zastępca Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku 
Marek Dąbrowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członek Zarządu Powiatu 
Aneta Bartnicka 

 


