
UCHWAŁA NR ………/2016 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………….. 

 

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, 

dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W  

 

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

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powierza się Miastu i Gminie Radzymin do realizacji zadanie pn. „Budowa ciągu 

pieszo – rowerowego w ciągu drogi nr 4303W w gminie Radzymin”. 

2. Powiat Wołomiński przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 kwotę  

w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w roku 2016 oraz kwotę  

w wysokości 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) w roku 

2017 w formie dotacji celowej.  

3. Szczegółowe zasady i termin przekazywania kwot na realizację zadania oraz sposób 

rozliczenia finansowego, o którym mowa w ust. 2, określi porozumienie zawarte 

między Miastem i Gminą Radzymin a Powiatem Wołomińskim. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Miasto i Gmina Radzymin zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przekazanie 

zadania związanego z budową ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr. 4303W. 

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych na jej terenie ze 

źródeł zewnętrznych. Powiat przygotowuje obecnie dokumentację techniczną rozbudowy 

wyżej wymienionego odcinka drogi. Projekt obejmował będzie wykonanie ścieżek 

rowerowych lub ciągu pieszo – rowerowego. Ze względu na możliwość obniżenia kosztów 

realizacji prac ponoszonych przez Powiat na realizację zaplanowanych robót oraz fakt, iż o 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych może ubiegać się jedynie samorząd gminny, 

powierzenie zadania jest w pełni uzasadnione.  

Na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 31.03.2016 r. dokonano zmian w budżecie Powiatu 

oraz wieloletniej prognozie finansowej, pozwalających na podjęcie zobowiązania określonego 

w uchwale.  

 

 

 
 

 


