
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXI/....../2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 19 lutego 2009 roku 

 
w sprawie: powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 

powiatowymi połoŜonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w 
zakresie utrzymywania i remontu chodników drogi powiatowej, w ciągu 
której leŜy ulica Wiejska w Gogołowej. 

 
Na podstawie art. art. 5 ust. 2, 12 pkt pkt  8a)  i 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
w zw. z art. art. 19 ust. 4 i 20 pkt pkt 2) - 4)  i 11) ustawy z dnia 21 marca 1085 roku              
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.).  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
1. Powierza się Gminie Mszana prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami 

powiatowymi połoŜonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie 
utrzymywania i remontu chodników drogi powiatowej, w ciągu której leŜy ulica Wiejska 
w Gogołowej, na odcinku wskazanym na planie stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.  

2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust.1, nastąpi na podstawie porozumienia 
zawartego między Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a Wójtem Gminy Mszana, 
regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do projektu uchwały Nr XXXI/…../2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 19 lutego 2009 r. 
 



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XXXI/....../2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 19 lutego 2009 r. 

 
 
 
 
w sprawie: powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami 

powiatowymi połoŜonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w 
zakresie utrzymywania i remontu chodników drogi powiatowej, w ciągu 
której leŜy ulica Wiejska w Gogołowej. 

 
 
 
 

Pismem z dnia 29 stycznia 2009 roku doręczonym w dniu 30 stycznia 2009 roku (nr 
GK.0717 – 00009/ 09, GK.KW – 000035/ 09), stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, 
Wójt Gminy Mszana zwrócił się o zawarcie stosownej umowy na przejęcie chodnika w ciągu 
drogi powiatowej ulicy Wiejskiej w Gogołowej na odcinku ok. 2 km od baru Ślązaczka w 
kierunku skrzyŜowania z drogą wojewódzką – ulicą Wolności celem złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie remontu w/w chodnika w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Integralną częścią w/w wniosku winien być dokument potwierdzający własność gruntu lub 
umowa upowaŜniająca Gminę do dysponowania gruntem przez czas realizacji oraz przez 
okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji zadania.  

Mając powyŜsze na uwadze, w aktualnym stanie prawnym, uwzględnienie w/w 
wniosku Wójta Gminy Mszana jest moŜliwe poprzez powierzenie Gminie zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi połoŜonymi w granicach administracyjnych 
Gminy Mszana w zakresie utrzymywania i remontu chodników drogi powiatowej, w ciągu 
której leŜy ulica Wiejska w Gogołowej.  

Stosownie jednak do przepisu art. 12 pkt 8a) w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r,. nr 142, poz. 
1592 z późn. zm.) powierzenie prowadzenia zadań publicznych powiatu winno nastąpić 
uchwałą organu stanowiącego tj. Rady Powiatu.  
 
 
 

DYREKTOR 
Powiatowego Zarządu Dróg 

w Wodzisławiu Śl. 
 

/-/ inŜ. Marek Okularczyk 


