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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Siedlcach postanawia: 

§ 1.  Zgodnie z wnioskami gmin: Skórzec, Wodynie, Kotuń, Zbuczyn, Wiśniew, Korczew, 
Paprotnia, Domanice, Przesmyki, powierza się tym gminom prowadzenie zadań z zakresu zimowego 
utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 2020/2021, określajac kwotę dotacji w wysokości 
129 674,00 zł na okres od 15 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. 

§ 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)  Skórzec – 11 739,00 zł, co stanowi 6,02% 
2)  Wodynie – 10 374,00, zł co stanowi 5,32% 
3)  Kotuń  – 17 628,00 zł co stanowi 9,04% 
4)  Zbuczyn – 24 570,00 zł co stanowi 12,60% 
5)  Wiśniew – 10 276,00 zł co stanowi 5,27% 
6)  Korczew – 15 386,00 zł co stanowi 7,89% 
7)  Paprotnia – 14 508,00 zł co stanowi 7,44% 
8)  Domanice – 6 922,00 zł, co stanowi 3,55% 
9)  Przesmyki – 18 271,00 zł, co stanowi 9,37% 

§ 3.  Szczegółowe warunki, tryb realizacji powierzonego zadania oraz wzajemne rozliczenia 
finansowe zostaną określone w Porozumieniach zawartych pomiędzy Powiatem Siedleckim 
i poszczególnymi gminami. 

§ 4.  Upoważnia się Zarząd Powiatu w Siedlcach do podpisania w imieniu Powiatu Siedleckiego 
Porozumień z poszczególnymi gminami. 

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

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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UZASADNIENIE

W oparciu o pozytywna ocenę z przebiegu kilku minionych sezonów zimowych potwierdziło się,

że przejęcie zadania z zakresu zimowego utrzymania drów 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 2020/2021 r.

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