
UCHWAŁA NR ………/2017 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………….. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych, 

dotyczącego przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie 

Strachówka 
 

        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 2016 r. poz. 814 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 z późn zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powierza się Gminie Strachówka do realizacji zadania: 

1) przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4347W z drogą gminną  

w miejscowości Jadwisin, 

2) przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4328W z drogą gminną nr 

430809W w miejscowości Osęka, 

3) przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej relacji Trawy – Jozefów – Młynisko – 

Warmiaki – do granicy z powiatem Węgrów – do DK Nr 50 z drogą gminną 430821W 

w miejscowości Annopol.  

2. Powiat Wołomiński przekaże na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 w formie 

dotacji celowej kwotę łączną w wysokości 16 540,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy 

pięćset czterdzieści złotych 00/100), z tego: 

a) w roku 2017 kwotę 6 050,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) 

na realizację zadania wymienionego w ust. 1 pkt 3, 

b) w roku 2018 kwotę w wysokości 10 490,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt 00/100) na realizację zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2. 

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

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

między Gminą Strachówka a Powiatem Wołomińskim. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnztgeyde


 

UZASADNIENIE 

 
 W roku 2016 została podjęta uchwała nr XV-163/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia, na realizację wspólnego 

zadania, polegającego na przebudowie dróg gminnych wraz z ich włączeniem do pasa 

drogowego dróg powiatowych. Zawarte na mocy uchwały porozumienie, pozwoliło Gminie 

Strachówka na skuteczne ubieganie się o dofinansowanie ze środków PROW. Ostatecznie 

spośród kilku zgłoszonych wniosków, przebudowy trzech dróg uzyskały dofinansowanie. 

Prace wykonywane będą w latach 2017-2018. Łączne dofinansowanie prac przez Powiat 

wyniesie 16 540,00 zł, w tym 6 050,0 zł w roku 2017, oraz 10 490,00 zł w roku 2018.  

Zasadne jest, aby prace wykonane były przez jednego wykonawcę wyłonionego w drodze 

postępowania przeprowadzonego przez Gminę Strachówka. Środki Powiatu przeznaczone 

zostaną na przebudowę obszaru skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


