
     projekt Nr 6 

 

UCHWAŁA NR …………………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………………… 

 

w sprawie powierzenia Gminie Kołbiel prowadzenia zadań w zakresie zarządzania 

drogami powiatowymi Nr 2736W, 2739W i budowie przy tych drogach chodników oraz 

udzielenia dotacji celowej Gminie Kołbiel na dofinansowanie tych zadań 

 

 

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 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art.47 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.), art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 

4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 

2222 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Kołbiel prowadzenia zadań zarządzania 

drogami powiatowymi Nr 2736W i 2739W i budowę przy tych drogach chodników na 

odcinkach : 

1) przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś – Gadka – Majdan – Wólka 

Dłużewska w Sufczynie, 

2) przy drodze powiatowej Nr 2736W Oleksin – Grzebowilk w Teresinie,  

3) przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś – Gadka – Majdan – Wólka 

Dłużewska w Gadce. 

 

§ 2. Udziela się dotacji celowej Gminie Kołbiel z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadań zarządzania drogami powiatowymi Nr 2736W i 2739W w zakresie budowy przy tych 

drogach chodników w kwocie 120 000,00zł w tym:. 

1) przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś – Gadka – Majdan – Wólka 

Dłużewska w Sufczynie – 40 000,00 zł /słownie: czterdzieści tysięcy zł/, 

2) przy drodze powiatowej Nr 2736W Oleksin – Grzebowilk w Teresinie – 40 000,00 zł 

/słownie: czterdzieści tysięcy zł/, 

3) przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś – Gadka – Majdan – Wólka 

Dłużewska w Gadce - 40 000,00zł /słownie: czterdzieści tysięcy zł/. 

 

§ 3. 1. Dotację celową, o której mowa w § 2, Powiat Otwocki przekaże na rachunek 

bankowy Gminy Kołbiel po podpisaniu porozumienia z Gminą Kołbiel .  

2. Dotacja celowa zostanie udzielona ze środków budżetu Powiatu Otwockiego na 

2018 rok zgodnie z planem: rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe § 6610 – dotacja 

celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

§ 4. Szczegółowe warunki powierzenia Gminie Kołbiel prowadzenia zadań, o których 

mowa w § 1 oraz udzielenia i rozliczenia dotacji celowej o której mowa w § 2 określone 

zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Kołbiel. 

 



§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat 

Łukasz Banaszek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu 

należy podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,  

o których mowa w art. 5 (art. 5 ust. 2 mówi, że powiat może zawierać porozumienia  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu 

terytorialnego).  

Art. 47 ust. 2 powyższej ustawy stanowi, że wysokość dofinansowania określa,  

w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela 

dotacji. 

Art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) stanowi, że wydatki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań wynikających z porozumień, 

o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.). 

Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.   

 

 

Opracował : 

Skarbnik Powiatu  

Wiesław Miłkowski 

 

 


