
UCHWAŁA NR………/2018 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………20…….. r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych, 

dotyczącego budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne  

 

 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 Poświętne do realizacji zadanie pn.: „Budowa chodnika  

w msc. Ostrowik, gm. Poświętne.”.  

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

kwotę w wysokości 660 000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt 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 Poświętne  

a Powiatem Wołomińskim. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Powiat w roku 2017 na zadanie dotyczące budowy chodnika w msc. Ostrowik,  

gm. Poświętne uzyskał decyzję ZRID. W bieżącym roku powyższe zadania zostało ujęte  

w budżecie Powiatu.  

Z uwagi na dotychczasową praktykę w zakresie budowy chodników, Powiat zwrócił 

się do Wójta Gminy Poświętne z pytaniem, czy Gmina wyraża gotowość podjęcia współpracy  

w zakresie finansowania zadania w podziale Powiat – 50%, Gmina – 50% kosztów zadania. 

Gmina wyraziła chęć podjęcia współpracy i zabezpieczyła w budżecie Gminy środki  

w wysokości 150 000 zł.  

Z uwagi na to, iż kosztorys inwestorki opiewa na kwotę ok. 1 300 000 zł, Powiat 

zwrócił się z pytaniem, czy Gmina wyraża zgodę na zwiększenie wkładu finansowego do 

wysokości 650 000 zł. Gmina w dniu 23.02.2018 r. zwróciła się do Powiatu z propozycją 

dotyczącą przekazania zadania w zakresie budowy chodnika w msc. Ostrowik wraz  

z przekazaniem środków finansowych na ten cel w wartości 50% łącznej kwoty zadania, tj. 

660 000 zł (koszt budowy chodnika wraz z nadzorem inwestorskim). Zarząd pozytywnie 

rozpatrzył wniosek o przekazanie zadania.  

 

 

 


