
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 2019 r. poz. 511) 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., Uchwałą Nr LII-587/2018 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr IV-37/2019 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 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 6 810 411 (słownie: sześć milionów osiemset 

dziesięć tysięcy czterysta jedenaście złotych) w roku 2019 w formie dotacji celowej.” 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

  



UZASADNIENIE 

 

 Uchwałą 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 ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od 

drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki Powiat przekazał Miastu Marki realizację 

przedmiotowego zadania. Uchwała była czterokrotnie zmieniana Uchwałą Nr XLVI-525/2018, 

Uchwałą Nr XLIX-570/2018, Uchwałą Nr LII-587/2018 oraz Uchwałą Nr IV-37/2019, zgodnie 

z którą dotacja dla Gminy Marki po zmianach wynosiła 7 170 964,00 zł, w tym rata dotacji do 

przekazania w 2019 r. wynosiła 6 535 702,00 zł. 

 Pismem z dnia 22.05.2019 r. znak: WPS.042.3.2017 Miasto Marki poinformowało  

o konieczności wykonania robót dodatkowych w zakresie między innymi: 

− zmiany warunków technicznych przebudowy sieci SN i NN; 

− kolizji w strefie wykonania pompowni na OWD IA.6 (Rzemieślnicza); 

− kolizji projektowanej linii oświetlenia z linią istniejącego gazu Fi 315, wodociągiem oraz 

podziemna linią SN; 

− kolizji wysokościowej komory tłocznej kanalizacji sanitarnej w pik. 0+495 z projektowaną 

niweletą drogi. 

Koszt całkowity robót wynosi 443 253,00 zł przy podziale: Powiat - 274 709,00 zł, Miasto 

Marki - 168 544,00 zł.  

 Całkowita kwota dotacji dla Miasta Marki na rok 2019, po zmianach, wyniesie 

6 810 411,00 zł.  

  

 


