
Uchwala Nr 46NI12019

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 27 lutego 2019r.

w sprawie przejęcia zadań Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania
dróg kategorii powiatowej w 2019 roku

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późnozm.), art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późnozm.) oraz
art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r.,
poz. 2068), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Legionowskiego do realizacji w drodze
porozumienia, prowadzenie zadań publicznych dotyczących bieżącego utrzymania dróg
kategorii powiatowej położonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w roku 2019
w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni drogowej,
wycinki drzew, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości, oczyszczania
przykrawężnikowego oraz letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych oraz pieszo -
rowerowych.

§2

Szczegółowy zakres zadań oraz sposób realizacji i rozliczenia określony zostanie
w porozumieniu zawartym między gminą Miasto i Gmina Serock a Powiatem Legionowskim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sercek.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

,.,



Objaśnienie
do Uchwały Nr 46NII2019
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 27 lutego 2019r.

Miasto i Gmina Serock planuje przejąć do realizacji w roku 2019 bieżące utrzymanie
dróg kategorii powiatowej znajdujących się na terenie gminy Serock.
Zakres zadań dotyczyłby koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń z poboczy i gałęzi ze skrajni
drogowej, wycinki drzew, oczyszczania pasów drogowych z zalegających nieczystości,
oczyszczania przykrawężnikowego oraz letniego i zimowego utrzymania ciągów pieszych
oraz pieszo - rowerowych na drogach powiatowych na terenie Miasta iGminy Serock.
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