
UCHWAŁA NR……………/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia…………………2019 r. 

 
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  

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. , Uchwałą Nr XLIX-570/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr LII-587/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 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 6 535 702  (słownie: sześć milionów pięćset 

trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwa  złote) w roku 2019 w formie dotacji celowej.” 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Uchwalą 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 Rada Powiatu powierzyła Gminie Marki 

zadanie do realizacji.  Uchwała ta była zmieniana trzykrotnie Uchwałą Nr  XLVI -525/2018 , 

Uchwałą Nr XLIX-570 /2018 i Uchwałą Nr LII-587/2018. Wysokość dotacji została 

ostatecznie ustalona na łączną kwotę 6 906 614 zł. Pierwsza transza dotacji w wysokości 

3 906 614 zł została przekazana Gminie Marki  w IV kwartale 2018r, druga w kwocie 3 000 000 

zł miała zostać przekazana w 2019r. W m-cu styczniu Gmina zwróciła kwotę  3 271 352 zł na 

konto Powiatu jako środki niewykorzystane w roku 2018 ( wykonawca nie  zrealizował  

planowanego zakresu zadania ), co oznacza , że w roku 2018 Gmina zrealizowała zadanie na 

kwotę  635 262 zł. Zważywszy na fakt , że Gmina zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie  

prac ,  powstaje konieczność  zwiększenia dotacji w roku  2019 o zwróconą kwotę.  

W  styczniu br. odbyło się spotkanie  z przedstawicielami Gminy Marki , którzy poinformowali 

o konieczności zlecenia robót dodatkowych i uzupełniających . Po weryfikacji zakresu prac 

dodatkowych przez pracowników  merytorycznych Gminy i Powiatu , Zarząd Powiatu  zwraca 

się do Rady o zwiększenie dotacji dla Gminy o następne 264 350 zł z przeznaczeniem na 

finasowanie robót dodatkowych i ekspertyzy dotyczącej  konieczności wykonania robót 

zabezpieczających przed negatywnym wpływem przewidywanego  działania leja depresji. 

Dotacja po w/w zmianach dla Gminy Marki wyniesie  7 170 964 zł , w tym  rata dotacji do 

przekazania w 2019 wyniesie 6 535 702 zł. 

 

 

 


