
UCHWAŁA NR………/2018 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………20….. r. 

 

w sprawie powierzenia 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 2017 r. poz. 1868, 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 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Powierza się Gminie Radzymin do realizacji zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo – 

rowerowego w ciągu drogi powiatowej  nr 4303W w gminie Radzymin”. 

2. Powiat przekaże w roku 2018 na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1  

kwotę w wysokości 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) w formie 

dotacji celowej.  

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

rozliczenia finansowego określi porozumienie zawarte między Gminą Radzymin  

a Powiatem Wołomińskim. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 W roku 2016 pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Radzymin zostało zawarte 

porozumienie dotyczące przekazania zadania w zakresie sporządzenia dokumentacji 

projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do pasa kolejowego i realizacji budowy  

ww. odcinka. Gmina w roku 2017 nie wykonała przewidzianych robót budowlanych. Kwota 

w wysokości 260 000 zł ujęta w zawartym porozumieniu nie została wykorzystana.  

Gmina Radzymin na realizację powyższego zadania uzyskała dofinansowanie w 

ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pozyskane przez Gminę 

dofinansowanie ujęte w budżecie Gminy na rok 2018 to 4 050 000 zł.  

Gmina na realizację powyższego zadania przeprowadziła trzy postępowania 

przetargowe. Niestety wszystkie one wykazały istotne zwiększenie kosztów.  

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta wynosiła 

6 499 689 zł. Gmina zamierza zawrzeć umowę z oferentem na przedstawioną kwotę.  

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do Powiatu z wnioskiem o dofinansowanie 

zadania.  

 

 

 

 


