
RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka lO
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

X/73/2011Uchwała Nr .
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia .!..y~~.~.zi e r n i k a <O11 r .

w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania zarządzania drogą powiatową
Gminie Pomiechówek

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późno zm.) oraz art. 19 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115 z późno
zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Powierza się Gminie Pomiechówek zadanie własne Powiatu Nowodworskiego zarządzania
drogą publiczną powiatową w związku z przebudowa drogi powiatowej Nr 2413W na odcinku
520 mb w miejscowości Nowy Modlin w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 Etap II" przyjętego uchwałą Nr 174/2011 Rady
Ministrów z dnia 6 września 2011 roku.

Powiat Nowodworski zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe na realizację powierzonego
zadania w budżecie Powiatu na rok 2012 w wysokości 452000,00 zł ( słownie: czterysta
pięćdziesiąt dwa tysiące zł ), w tym 450 000,00 zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł ) na
realizację zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 2413W na odcinku 520 mb w
miejscowości Nowy Modlin.

Zakres zadania oraz zasady jego finansowania określi porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem
Powiatu Nowodworskiego i Wójtem Gminy Pomiechówek.



Do projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Nowodworski zadania zarządzania
drogą powiatową Gminie Pomiechówek

W związku z planowanym wystąpieniem przez Gminę Pomiechówek z wnioskiem o
dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" i ujęciu w swoim zamierzeniu inwestycyjnym
przebudowy odcinka 520 mb drogi powiatowej nr 2413 W zasadne jest przekazania zadania
własnego Powiatu Nowodworskiego zarządzania drogą publiczną powiatową w związku z
planowaną realizacją jej przebudowy oraz środków na realizację tego zadania Gminie
Pomiechówek.
Zadanie w swoim założeniu ma na celu poprawę warunków drogowych, jak również
zespolenie układu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą powiatową na obszarze Gminy
Pomiechówek, w tym również w zakresie dotyczącym odcinka drogi powiatowej. Realizacja
powyższego zadania przez Gminę Pomiechówek wpłynie pozytywnie na poprawę
bezpieczeństwa na drogach, m.in. na drodze powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo -
Nowy Modlin, która to jest powiązana z siecią dróg gminnych na objętym projektem
obszarze.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przez Gminę Pomiechówek planowana jest na
rok 2012.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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