
UCHWAŁA NR XXXIX/234/2022 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Domanice zadania powiatu z zakresu dróg publicznych 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 6) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz.U.2022.1526 t.j. ze zm.) oraz art. 216, ust. 2, pkt. 3) i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j. ze zm.) Rada Powiatu 
w Siedlcach postanawia: 

§ 1. Powierzyć Gminie Domanice zadanie z zakresu dróg publicznych powiatowych polegające na 
realizacji części projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Przywory Duże – 
Domanice-Kolonia” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

§ 2. Powiat Siedlecki, po uzyskaniu przez Gminę Domanice dofinansowania zadania, o którym 
mowa w ust. 1, przekaże na jego realizację 75% kwoty stanowiącej wkład własny. 

§ 3. Szczegółowe warunki, tryb realizacji oraz termin i sposób finansowania powierzonego 
zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Gminą 
Domanice. 

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Siedlcach do podpisania w imieniu Powiatu Siedleckiego 
Porozumienia z Gminą Domanice. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z art. 4, ust. 1, pkt. 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2022.1526 t.j. ze zm.) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym między innymi w zakresie dróg publicznych (remont, przebudowa, rozbudowa 
dróg powiatowych). Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Powiat może 
zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami 
lokalnego samorządu terytorialnego.  
W projekcie uchwały proponuje się wyrażenie zgody na powierzenie Gminie Domanice zadania powiatu z 
zakresu dróg publicznych powiatowych polegającego na realizacji części projektu pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 3635W na odcinku Przywory Duże – Domanice-Kolonia”. Gmina Domanice planuje złożyć 
wniosek o dofinansowanie wykonania robót budowlanych zgodnie z wyżej wymienionym projektem na 
odcinku od Szkoły Podstawowej w m. Domanice – Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną nr 360102W w 
m. Przywory Duże o długości około 2 200 m w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Dotychczasowe regulaminy dotyczące naborów wniosków o dofinansowanie w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ograniczały ilość wniosków 
jakie może złożyć każda jednostka samorządu terytorialnego. Wobec tego przejęcie do realizacji zadania 
przez Gminę Domanice umożliwiłoby złożenie wniosków na większą ilość zadań. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 

  

Marek Gorzała 
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