
 

UCHWAŁA Nr  XLII / 248 / 2018 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 19 października 2018 roku. 

 

 

w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

 

 

Na podstawie art.12 pkt.8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym  ( t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia: 

 

§1 

 Powierzyć gminom z terenu powiatu siedleckiego tj. Domanice, Korczew, Kotuń, 

Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie,  

Zbuczyn, prowadzenie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon 

zimowy 2018/2019. 

 

§2 

1. Na prowadzenie zadań powiat przekaże gminom w sezonie zimowym 2018/2019 

dotację w wysokości 260 000,00 zł 

2. Kwota dotacji dla poszczególnych gmin została ustalona według procentowego 

udziału  długości dróg powiatowych w danej gminie w stosunku do ogólnej długości 

dróg powiatowych i wynosi: 

1)  Gmina Domanice     9 230,00 zł 

2)  Gmina Korczew   20 520,00 zł 

3)  Gmina Kotuń   23 510,00 zł 

4)  Gmina Mokobody  19 940,00 zł 

5)  Gmina Paprotnia   19 330,00 zł 

6)  Gmina Przesmyki  24 370,00 zł 

7)  Gmina Siedlce   17 730,00 zł 

8)  Gmina Skórzec   15 640,00 zł 

9)  Gmina Suchożebry  17 750,00 zł 

10)  Gmina Wiśniew   13 700,00 zł 

11)  Gmina Wodynie   13 820,00 zł 

12)  Gmina Zbuczyn   32 790,00 zł 

13)  Miasto i Gmina Mordy  31 670,00 zł 

 

§3 

 Szczegółowe warunki, tryb realizacji powierzonego zadania oraz wzajemne 

rozliczenia finansowe zostaną określone w porozumieniach zawartych pomiędzy Zarządem 

Powiatu w Siedlcach i poszczególnymi gminami. 

 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Rady 

         

/-/ Zygmunt Wielogórski 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr XLII/248./ 2018 

Rady Powiatu w Siedlcach  

z dnia 19 października  2018  r. 

 

 

 

 W oparciu o pozytywną ocenę z przebiegu kilku minionych sezonów zimowych, 

potwierdziło się, że przejęcie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych   

przez poszczególne gminy, pozwala na szybsze reagowanie i trafniejsze ustalenie kolejności 

podejmowania działań w zakresie usuwania skutków zimy, wynikających ze złych warunków 

atmosferycznych i daje podstawę do kontynuowania tej formy współpracy w sezonie 

zimowym 2018/2019 r. 

 

Zasadne więc staje się przedstawienie projektu Uchwały pod obrady Rady Powiatu.  

 

        

 

Przewodniczący Rady 

         

/-/ Zygmunt Wielogórski 

 


