
UCHWAŁA NR ………/2018 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………….. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg 

publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza 

Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki  

 

 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 2018 r. poz. 995, 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 2018 r. poz. 1530) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W Uchwale Nr XXVIII-286/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r.  

w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego 

rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na 

odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki, zmienionej Uchwałą Nr XLVI-

525/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLIX-

570/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2018 r., w § 1 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

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

w wysokości 3 906 614(słownie: trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset czternaście 

złotych) w roku 2018 oraz kwotę w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych)  

w roku 2019 w formie dotacji celowej.  

 

§ 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 związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie  

ul. Sosnowej i Kościuszki w Markach. Miasto Marki otrzymało dofinansowanie na budowę 

ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ww. ulic ze środków Unii Europejskiej. Zadanie 

realizowane jest na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej przebudowy drogi, której 

właścicielem jest Powiat.  

Powiat za zgodą Rady Powiatu Wołomińskiego przekazał Gminie Miasto Marki na 

mocy porozumienia ww. zadanie inwestycyjne do realizacji, wraz z kwotą dofinansowania 

6 906 614 zł. W dniu 14 maja 2018 r. została podpisana umową z wykonawcą robót 

budowlanych, jednakże prace nie zostały do chwili obecnej rozpoczęte. Z uwagi na powyższe, 

Powiat podjął rozmowy z Gminą Miasto Marki mające na celu określenie rzeczywistych 

kwot, jakie zostaną wykorzystane z udzielonej dotacji w bieżącym roku. Z uzyskanych 

informacji wynika, że Gmina Miasto Marki rozważa możliwość aneksowania umowy 

zawartej z wykonawcą prac, w celu dopuszczenia jej realizacji w roku 2019. Powyższe 

oznacza, że środki Powiatu, które miały być zaangażowane w całości w roku 2018 nie będą 

wypłacone.  

 Zgodnie z informacją Gminy Miasto Marki wykonawca wykona w bieżącym roku 

prace, które zaangażują w roku 2018 kwotę dotacji w wysokości 3 906 614 z Pozostała kwota 

dotacji tj. 3 000 000 zł będzie mogła być wykorzystana w roku 2019. Z uwagi na powyższe, 

niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 

 

 
 


