
 
 

- Projekt - 
Uchwała Nr  XXXVI/       /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31października 2013 roku 

 
 
w sprawie: powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami  
                  powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
                  w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych 
                  oraz utrzymania zieleni przydrożnej. 
         
 
Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a) i pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                       
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 595 ze zm.) w związku z 
art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt 4) i pkt 16) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

1. Powierza się Gminie Mszana prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie 
letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni 
przydrożnej w 2014 roku.  

2. Powierzenie zadań, o których 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 życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Uzasadnienie do 
Projektu Uchwały Nr XXXVI/      /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31 października 2013 roku 

 
 
w sprawie:  powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami  
                  powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana 
                  w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych 
                  oraz utrzymania zieleni przydrożnej.  
 
 

W myśl art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 260  ze  zm.) zarządcą dróg powiatowych położonych na 
terenie Gminy Mszana jest Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. 

Pismem nr GKFZ.033.000008.2013 2013 z dnia 26.08.2013r. Wójt Gminy Mszana 
wyraził wolę przejęcia zadania z zakresu letniego i zimowego utrzymania nawierzchni 
chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej przez Gminę  w okresie 
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.    

Mając zatem na uwadze wypełnianie podstawowych obowiązków nałożonych na 
zarządcę dróg powiatowych wyżej wspomnianą ustawą, a także bezpieczeństwo mieszkańców 
i oczekiwania społeczne, proponuje zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu 
Wodzisławskiego a Wójtem Gminy Mszana w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Mszana w 
zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników przy drogach powiatowych 
oraz  utrzymywania zieleni przydrożnej.      

Powierzenie wyżej wymienionego zadania Gminie Mszana znacznie usprawni letnie                 
i zimowe  utrzymanie chodników oraz utrzymanie zieleni przydrożnej, a co za tym idzie  
zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników dróg i pieszych na terenie Sołectw: Mszana, 
Połomia, Gogołowa. Na uwagę zasługuje fakt, że dotychczas Gmina rzetelnie wywiązywała 
się z powierzonych obowiązków. 

Zarząd Powiatu proponuje wyrażenie zgody na podpisanie w/w porozumienia, a także 
przekazanie na ten cel Gminie Mszana  dotacji w wysokości 30.000,00 zł.  

Stosownie do przepisu art. 12 pkt 8a w związku art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) 
powierzenie prowadzenia zadań publicznych powiatu winno nastąpić uchwałą Rady Powiatu.  
  Wobec powyższego zasadne staje się podjęcie przygotowanej uchwały. 
 
 
 
 
              Dyrektor  
        Powiatowego Zarządu Dróg 
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