
Id: 68245BFE-4944-410A-A038-C553A705BAE4. Projekt Strona 1 

 

Projekt 
 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia .................... 2013 r. 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Poświętne zadania własnego Powiatu Wołomińskiego w zakresie 

utrzymania pasa zieleni przy drogach powiatowych 

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

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) w związku z art. 19 ust. 2  pkt 3  i ust. 4  oraz art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 

1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 260, zm: poz. 843) – Rada Gminy Poświętne uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Poświętne zadań należących do właściwości Powiatu 

Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Poświętne.  

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1  realizowane będzie do dnia 30 listopada 2013 roku i nie będzie 

obejmowało zimowego utrzymania dróg powiatowych.  

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym mowa w § 1  oraz udzielenie na nie dotacji celowej przez 

Powiat Wołomiński, zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą 

Poświętne, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie  

do UCHWAŁY Nr……./2013 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia …. września 2013 r.  

w sprawie przyjęcia przez Gminę Poświętne zadania własnego Powiatu Wołomińskiego w zakresie 

utrzymania pasa zieleni przy drogach powiatowych 

Zgodnie z art. 19 ust. 2  pkt 3  i ust. 4  oraz art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych zarządzanie drogami publicznymi, w tym utrzymanie przydrożnego pasa zieleni, może być przekazane 

między zarządcami dróg w trybie porozumienia.  

Powiat Wołomiński zwrócił się do Gminy Poświętne z propozycją zawarcia porozumienia w przedmiocie zadań 

przyjęcia zadania należącego do zadań Powiatu Wołomińskiego, a polegającego na utrzymywaniu w okresie do 

30 listopada 2013 r. pasa zieleni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne. 

Złożona propozycja ma na celu usprawnienie prac związanych z utrzymaniem dróg położonych w granicach 

administracyjnych gminy Poświętne, co korzystne jest również dla mieszkańców tutejszej Gminy.  

W związku z powyższym, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


