
                                 Uchwała Nr ............../2015 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

                                 z dnia ................... 2015 r. 

 

w sprawie: przyjęcia do wykonania przez Gminę Rakoniewice zadania z 

                  zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego. 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U.2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.19 ust.4 

ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.(t.j. Dz.U.2013 r. poz. 260 

z późn. zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje: 

 

                                                      

§ 1.1.Przyjmuje się do wykonania przez Gminę Rakoniewice zadania z zakresu 

właściwości Powiatu Grodziskiego polegającego na bieżącym utrzymaniu i 

ochronie dróg powiatowych w obszarze zabudowanym, na terenie Gminy 

Rakoniewice, w roku 2015. 

2.Wartość przyjętego zadania określa się na kwotę 10.000,00 zł 

(słownie:dziesięćtysięcyzłotych). 

                                                    

§ 2. Szczegółowy zakres i zasady wykonania zadania określać będzie 

porozumienie zawarte między Gminą Rakoniewice i Powiatem Grodziskim. 

                                                       

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

                                                

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

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ................................... 

                               Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

                               z dnia .................... 2015r. 

 

Przyjęcie zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego polegającego na 

bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy 

Rakoniewice na obszarze zabudowanym, pozwoli na sprawniejsze zaspokojenie 

potrzeb społeczności lokalnej, przedsiębiorców oraz podróżujących przez naszą 

gminę, a także zwiększy bezpieczeństwo i estetykę pasa drogowego. 

           Do zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 

należeć będą: 

1. utrzymanie kanalizacji deszczowej, 

2. utrzymanie czystości i porządku na terenie dróg powiatowych w zakresie 

wynikającym z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) – nie 

dotyczy zimowego utrzymania dróg, 

3. prowadzeniu okresowych kontroli stanu dróg powiatowych na terenie 

zabudowanym Gminy Rakoniewice, w zakresie pkt. 1 i 2. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

przyjęcia do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego. 

W związku z powyższym przyjęcie zadania polegającego na bieżącym 

utrzymaniu w 2015 roku dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy 

Rakoniewice może nastąpić po podjęciu przez Radę Gminy niniejszej uchwały 

oraz spisaniu porozumienia z Powiatem Grodziskim. 


