
UCHWAŁA Nr XIII/83/2019 

RADY POWIATU W KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 29 października 2019 r. 

  

w sprawie przekazania Gminie Łęka Opatowska zadania zarządzania drogą powiatową             

Nr 5694 P w miejscowości Zmyślona Słupska oraz Stogniew. 

 

 Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                                     

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w związku z  art.  19 ust. 4 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami)   

Rada Powiatu Kępińskiego 

uchwala co następuje 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Łęka Opatowska zadania zarządzania drogą 

powiatową Nr 5694 P w miejscowości Zmyślona oraz Stogniew w zakresie dotyczącym:  

1. wykonania we wsi Zmyślona Słupska nawierzchni bitumicznej na części działki numer 

55 (o długości około 330mb) oraz we wsi Stogniew nawierzchni bitumicznej na części 

działki numer 28 (o długości około 300mb) tj. na długości mieszkalnych terenów 

zabudowanych w ciągu przedmiotowej drogi, 

2. bieżącego utrzymania i ochrony odcinka drogi, o którym mowa  w pkt. 1, 

będących zadaniami Powiatu. 

§ 2 

Powierzenie zadań, o którym mowa w § 1, w tym szczegółowe zasady i terminy przekazywania 

środków finansowych na ich wykonanie nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 

Powiatem Kępińskim a Gminą Łęka Opatowska. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                  Przewodnicząca Rady 
                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 

 

 

 



Uzasadnienie 

Do UCHWAŁY Nr XIII/83/2019 

RADY POWIATU W KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 29 października 2019 r. 

 w sprawie przekazania Gminie Łęka Opatowska zadania zarządzania drogą powiatową             

Nr 5694 P w miejscowości Zmyślona Słupska oraz Stogniew. 

 

Do Starostwa Powiatowego w Kępnie wpłynął wniosek Wójta Gminy Łęka Opatowska 

w sprawie powierzenia Gminie Łęka Opatowska zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową nr 5694 P w zakresie dotyczącym wykonania we wsi Zmyślona Słupska oraz 

Stogniew na  części działek  numer 55 oraz 28 nawierzchni bitumicznej na długości 

mieszkalnych terenów zabudowanych. Powyższe zadanie samorząd gminy zamierza 

sfinansować ze środków własnych.  

W myśl powołanych w podstawie prawnej uchwały przepisów ustawy o samorządzie 

powiatowym Powiat może powierzać realizację zadań publicznych, będących jego zadaniami 

m. in. gminom, z kolei organem właściwym do wyrażania woli powierzenia powierzania tego 

rodzaju zadań publicznych jest Rada Powiatu. 

         Przepis art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych umożliwia przekazywanie 

zarządzania drogami w trybie porozumień, regulujących w szczególności wzajemne rozliczenia 

finansowe. 

         Przekazanie zarządzania w/w drogą powiatową Gminie Łęka Opatowska dotyczy 

zarządzania w zakresie ograniczonym do części pasa drogowego, co uzasadnia cel 

wcześniejszych ustaleń z Gminą. 

       Reasumując, projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Powiatu woli przekazania 

zadania Powiatu z przyczyn i w zakresie powyżej wskazanym, szczegóły realizacji                                      

i finansowania zadania określi porozumienie zawarte przez organy wykonawcze obu jednostek 

samorządowych. 

         Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

 
                                                                                                     Przewodnicząca Rady 

                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 

 

 

 


