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z dnia ......'''''''..... 2018r.

Mimsfa14)(;bÓlE/ew.M . t...D'C

..3o .o'},J€$:

w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z z:flet:Ó8' ' CJ%iÓ'P'
zimowegoutrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżekroweroWch or:&Pciągów.,{.N
CltP''
pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów lńXdSIO''
Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt 8a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349. i 1432), Rada Powiatu Pruszkowskiego
uchwala, co następuje:

g 1. Powierza się Gminie Brwinów, w okresie od dnia l listopada 2018 r. do dnia
20 kwietnia 2019 r., prowadzenie zadań publicznych Powiatu Pruszkowskiego polegających
nawykonywaniu obowiązków zarządcy drogi wynikających z art. 20 pkt 4 ustawyo drogach

publicznych, w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek
rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy
Brwinów.
$ 2. Szczegółowy wykaz i opis dróg publicznych oraz zakres powierzanych zadań oraz
zasady finansowania ich realizacji zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy
Powiatem Pruszkowskim i Gminą Brwinów.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr
/
/ 2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia

Gmina Brwinów wyraziła wolę prząęcia zadaniazimowego utrzymania
dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowych
2018/2019.
Zgodnie z przepisami:

1) art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r
o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349,
i 1432): "Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia
prowadzeniazadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu
terytorialnego, a także z województwom, na którego obszarzeznajduje

się terytorium powiatu." "Do wyłącznej właściwości rady powiatu
należy: 1...1
8a) poddmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań
z zakresu

administraclji

rządową

oraz

w sprawie

powierzenia

prowadzenia zadańpublicznych, o których mowa w art. 5",

2) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządziegminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994): "Gmina może wykonywać zadania
z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości
województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu
terytorialnego",

3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz.U.z2017

r. poz. 2222 iz

2018 r. poz. 138, 159, 317 i 1359):

"zarządzaniedrogami publicznymi może być przekazywanemiędzy
zarządcami w trybie porozumienia, regulującego
wzajemnerozliczenia finansowe"

w szczególności

Uwzględniając powyższe, dla przekazania Gminie Brwinów zadania
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów
w sezonie zimowych 2018/2019,koniecznejest podjęcie przez Radę
Powiatu Pruszkowskiego niniąszd uchwały, a następnie zawarcie przez
Powiat Pruszkowski porozumienia z Gminą Brwinów.
Pó®ierzenie ww. zadania Gminie Brwinów znacznie usprawni zimowe
utrzymanie dróg powiatowych.
Porozumienie nie odnosi się do ,,Strategii Rozwoju Powiatu
Pruszkowskiego na lata 2015-2025"
Powiat Pmszkowski zabezpieczy na ten cel kwotę w wysokości
30.000,00 zł na 2018 r. oraz 235.000,00 zł na 2019 r.
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