
UCHWAŁA NR                 /2016 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia                      2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy 

z Gminą Radzymin przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej 

w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów 

drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ul. Majowej” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na wspólną realizację z Gminą Radzymin zadania pn.„ 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina 

Radzymin wraz 

z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu 

ul. Majowej” planowanego w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zabezpieczenia w budżecie 

na 2017 r. kwoty 1.400.000 zł (słownie: milion czterysta tysięcy złotych) na realizację 

zadania, o którym mowa w ust. 1, w formie pomocy finansowej. 

3. Dofinansowanie zadania, o którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone ze środków 

Powiatu Wołomińskiego pod warunkiem uzyskania przez Gminę Radzymin 

dofinansowania w ramach realizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019”. 

 

§ 2 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia z Gminą Radzymin umowy 

partnerskiej dotyczącej realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego naboru wniosków  

o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019” Gmina Radzymin zwróciła się do 

Powiatu o zawarcie partnerskiej współpracy i pomocy finansowej w 2017r. w wysokości 

1.400.000zł  przy realizacji zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ulic Majowej  

w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych  

i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ulicy Majowej”. Przebudowana ulica Majowa 

pełnić będzie funkcję łącznika pomiędzy budowaną obecnie obwodnicą Marek a drogą 

powiatową nr 4337W .  

Udzielona pomoc finansowa ułatwi Gminie aplikowanie o dofinansowanie 

zewnętrzne. 

 


