
UCHWAŁA NR XLI/246/2023 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 17 marca 2023 r. 

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 6 i art. 5. ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526)  Rada Powiatu w Siedlcach uchwala co następuje: 

§ 1. Powierza się Miastu i Gminie Mordy zadanie z zakresu dróg publicznych powiatowych 
polegające na  budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry - Mordy  
w miejscowości Czołomyje. 

§ 2. Szczegółowe warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone 
w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Miastem i Gminą Mordy. 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Siedlcach do podpisania w imieniu Powiatu Siedleckiego 
Porozumienia z Miastem i Gminą Mordy. 

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

   
   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Uzasadnienie 

Zgodnie art. 4 ust.1 pkt. 6 i art. 5. ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz.1526) Powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym miedzy innymi w zakresie dróg publicznych (budowa, 
rozbudowa, przebudowa,  remont 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 Miastu i Gminie Mordy 
zadania powiatu z zakresu dróg publicznych polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 3615W Suchożebry - Mordy  w miejscowości Czołomyje. 

Budowa chodnika będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi 
zarówno pieszych jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. 

Podjęcie przez Radę Powiatu w Siedlcach przedmiotowej Uchwały nie będzie rodzić skutków 
finansowych dla Powiatu, gdyż Burmistrz Miasta i Gminy Mordy w piśmie nr IN.7011.3.2023.KS 
z dnia 09.02.2023 roku  zadeklarował wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3615W 
w miejscowości Czołomyje (działka ewid. nr 277, obręb Czołomyje) we własnym zakresie i całość 
kosztów zostanie sfinansowana z budżetu Miasta i Gminy Mordy. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
  

Marek  Gorzała 
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