
UCHWAŁA NR XXIII/152/2021 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 3 września 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie gminy Przesmyki 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach postanawia: 

Powierzyć Gminie Przesmyki prowadzenie zadań z zakresu letniego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie gminy Przesmyki, polegającego na wykoszeniu poboczy i skarp rowów 
oraz usuwania samosiewek drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat z poboczy dróg 
powiatowych w miesiącach październik – listopad 2021 r. 
§ 1. Na prowadzenie tego zadania powiat przekaże Gminie Przesmyki w 2021 r. dotację celową 

w wysokości 6 480 zł,00 (słownie: sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). 
§ 2. Kwota dotacji została ustalona  według procentowego udziału długości dróg powiatowych. 
§ 3. Szczegółowe warunki, tryb realizacji powierzonego zadania oraz wzajemne rozliczenia 

finansowe zostaną określone w Porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Siedleckim 
i Gminą Przesmyki. 

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

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

Na terenie Powiatu Siedleckiego jest 645,786 km dróg. Służby drogowe Starostwa Powiatowego 
wykonują obecnie drugie koszenie poboczy dróg powiatowych. Wysokie trawy 
i chwasty stwarzają bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników dróg. Celowym 
więc staje się częściowe przekazanie zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg 
powiatowych Gminie Przesmyki. 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
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