
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ………….. 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ……………… 

 

w sprawie przekazania Gminie Kobyłka zadania budowy ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego  

 

  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 2013 r. poz. 595, 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 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje:  

§ 1 

1. Przekazuje się Gminie Kobyłka do realizacji zadanie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych  

i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego  

w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej”. 

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

w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w roku 2015  

i w wysokości 240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w roku 

2016 r. 

3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania kwot na realizację zadania, o którym 

mowa w ust. 1, określi porozumienie zawarte między Gminą Kobyłka a Powiatem 

Wołomińskim.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

  

 Gmina Kobyłka złożyła wniosek o realizację wspólnie z Powiatem Wołomińskim 

zadania polegającego na budowie w drodze powiatowej nr 4308W ścieżek rowerowych  

i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego  

w Kobyłce i umieszczenie w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego w roku 2015  

ww. zadania z kwotą 10 000,00 zł. 

 Gmina Kobyłka zwróciła się jednocześnie z wnioskiem o przekazanie jej ww. zadania 

do realizacji w okresie 2 lat: w 2015 r. - w zakresie wykonania odpowiedniej dokumentacji 

technicznej oraz w 2016 r. - w zakresie wykonania prac budowlanych. Gmina Kobyłka 

zamierza pozyskać na wykonanie ww. zadania środki z Unii Europejskiej. 

 Gmina Kobyłka wnioskuje o udział Powiatu Wołomińskiego w realizacji ww. zadania 

na poziomie 20%. 

 Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest  przekazanie Gminie Kobyłka do realizacji 

zadanie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic 

Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej 

dokumentacji technicznej” wraz z kwotą 250 000,00 zł na realizację powyższego zadania. 

 


