
Id: BBC48787-C090-47C5-B21E-408F424BF938. Projekt Strona 1 

 

Projekt 

 

DRUK NR 184 
 

UCHWAŁA Nr .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Poświętne zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu 

Wołomińskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 38 z późn. zm.), Rada Gminy 

Poświętne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Poświętne przejmuje, na okres od 1.10.2021 r. do 30.09.2031 r., do realizacji zadanie 

publiczne Powiatu Wołomińskiego w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych 

z dróg w przypadkach, o których mowa w art. 130 a ust. 1-2 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. 

2. Szczegółowe zasady i termin przekazywania kwot na realizację zadania oraz sposób rozliczania 

finansowego zadania określonego w ust. 1, określi porozumienie zawarte między Gminą Poświętne a Powiatem 

Wołomińskim. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Orych 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Poświętne zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu 

Wołomińskiego 

Parking będzie prowadzony na działce należącej do Gminy Poświętne, o powierzchni  5300 m2 w obrębie 

miejscowości Nowe Ręczaje. Szczegółowe warunki zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Gminą 

Poświętne a Powiatem Wołomińskim. Powierzenie zadania własnego powiatu i przyjęcie go przez gminę, 

polegającego na prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w przypadkach 

określonych  w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wynika z analizy dotychczas 

ponoszonych przez powiat kosztów w związku z prowadzeniem parkingu przez firmę zewnętrzną wyłonioną 

w przetargu.  
  
Podjęcie uchwały pozwoli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Poświętne a Powiatem 

Wołomińskim. 
 

 


