UCHWAŁA Nr VIII/63/2015
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 13 lipca 2015 roku
w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu
letniego utrzymania dróg powiatowych.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu
postanawia:
§1
Powierzyć gminom z terenu powiatu siedleckiego tj.: Gminie Kotuń, Gminie Paprotnia
Gminie Skórzec, Gminie Suchożebry, Gminie Wiśniew, Gminie Wodynie, Gminie Zbuczyn
prowadzenie zadania z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych, polegającego na
usuwaniu drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat z poboczy dróg powiatowych
w miesiącach lipiec - październik 2015 roku.
§2
1. Na prowadzenie tego zadania powiat przekaże gminom w 2015 roku dotację
w wysokości 88 000 zł.
2. Kwota dotacji dla poszczególnych gmin została ustalona według procentowego udziału
długości dróg powiatowych wymagających pilnego oczyszczenia z drzew i krzewów,
których wiek nie przekracza 10 lat w danej gminie w stosunku do ogólnej długości dróg
powiatowych w poniższych gminach w których istnieje pilna potrzeba usunięcia z pasa
drogowego drzew i krzewów w wieku do 10 lat i wynosi:
a) Gmina Kotuń
- 23 400 zł, co stanowi
26,59 %
b) Gmina Paprotnia
- 8 900 zł, co stanowi
10,11 %
c) Gmina Skórzec
- 6 800 zł, co stanowi
7,73 %
d) Gmina Suchożebry - 9 700 zł, co stanowi
11,02 %
e) Gmina Wiśniew
- 12 100 zł, co stanowi
13,75 %
f) Gmina Wodynie
- 7 300 zł, co stanowi
8,30 %
g) Gmina Zbuczyn
- 19 800 zł co stanowi
22,50 %
§3
Szczegółowe warunki, tryb realizacji powierzonego zadania, oraz wzajemne rozliczenie
finansowe zostanie określone w Porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu
w Siedlcach i poszczególnymi gminami.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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