
- Projekt -
Uchwała Nr II /....../2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: powierzenia Miastu Radlin do wykonywania uprawnienia zarządcy dróg 
      powiatowych położonych w granicach administracyjnych Miasta Radlin.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  w związku art. 19 ust. 4 ustawy z 
dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2004r.,   nr  204, 
poz. 2086 ze zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1 

Powierzyć  Miastu Radlin na lata  2007-2009 do wykonywania uprawnienia  zarządcy dróg 
powiatowych położonych w granicach  administracyjnych Miasta Radlin.
  

§ 2

Szczegółowe zasady współdziałania Powiatu Wodzisławskiego z Miastem Radlin w zakresie, 
o którym mowa w § 1, zostaną szczegółowo uregulowane w porozumieniu zawartym po
między Zarządem Powiatu Wodzisławskiego, a Burmistrzem Miasta Radlin.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr II /......./2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: powierzenia Miastu Radlin do wykonywania uprawnienia zarządcy dróg 
      powiatowych położonych w granicach  administracyjnych Miasta Radlin.

    W myśl art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 

z  2004r.,  nr  204,  poz.  2086 t.j.  ze   zm.)  zarządcą  dróg  powiatowych na  terenie  Powiatu 

Wodzisławskiego jest  Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.  Mając na uwadze postanowienia 

powołanej  ustawy  zarządzanie  drogami  publicznymi  może  być  przekazywane  między 

zarządcami dróg w trybie porozumienia.

Wobec zamiaru przekazania  Burmistrzowi  Miasta  Radlin uprawnień zarządcy dróg 

powiatowych położonych na terenie Miasta Radlin na lata 2007-2009, wskazane jest podjęcie 

przez Radę Powiatu Wodzisławskiego stosownej uchwały.

Zastosowanie  powyższej   procedury  zalecane  jest  w  interpretacjach  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Katowicach dotyczących problematyki zawierania porozumień pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego.

 Wobec  powyższego  zasadne  staje  się  zawarcie  uchwały,  potwierdzającej  przekazanie 

Burmistrzowi Miasta Radlin do realizacji zadania własnego powiatu.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg

w Wodzisławiu Śl.
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