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UCHWAŁA NR LXI.380.2021 

RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego zadania publicznego pn. "Remont drogi powiatowej nr 

0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658". 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1005 i 1595) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Ostrowieckiego do wykonania zadania publicznego pn. "Remont 

drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658". 

§ 2. Przyjęcie do wykonania zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego 

pomiędzy Gminą Kunów i Powiatem Ostrowieckim, określającego szczegółowy zakres rzeczowy, wartość 

i termin realizacji zadania. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym (zwanej dalej u.s.g.) przewidziano możliwość 

wykonywania przez gminę między innymi zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumienia 

z tą jednostką samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 18 ust. 2 pkt 11 u.s.g. wskazano, że do kompetencji 

rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a. 

W art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych przewidziano możliwość zawierania porozumień przez 

zarządców dróg, jednak należy oceniać ten przepis przez pryzmat przepisów art. 7 ust. 1 pkt 2 u.s.g. i art. 2a 

ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Wskazany przepis art. 19 ust. 4 ma charakter normy kompetencyjnej, 

a więc przyznaje zarządcy drogi uprawnienie do zawierania porozumienia z innym zarządcą drogi. Nie 

oznacza to jednak, że dysponuje on całkowitą swobodą w tym zakresie, a co za tym idzie, że do takiego 

porozumienia nie stosuje się innych przepisów normujących kwestie porozumień: 

art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 u.s.g. Trzeba podkreślić, że zarządca drogi nie jest jej właścicielem, lecz 

jedynie w imieniu właściciela sprawuje zarząd drogą. Wobec tego porozumienie pomiędzy zarządcami dróg 

nie może być traktowane jako wyraz pełnej autonomii tych podmiotów w przyjmowaniu lub przekazywaniu 

określonych zadań związanych z zarządzaniem majątkiem jednostki samorządu terytorialnego - w tym 

wypadku drogami. 

Tym samym zawarcie porozumienia, o którym mowa w  art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, 

przez zarządcę drogi, jakim jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wymaga uprzedniego podjęcia przez 

radę gminy uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 8 ust. 2 i 2a u.s.g. 

Celem zawarcia tego porozumienia będzie dokończenie remontu drogi powiatowej nr 0658T w km od 

3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658. Część remontu tej drogi jest wykonywana w ramach realizacji 

zadania budowy kanalizacji w miejscowości Janik. Pozostałby niedokończony odcinek tej drogi w km od 

3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658. Powiat Ostrowiecki zdecydował się, aby powierzyć to zadanie 

Gminie Kunów, aby przy ogłaszaniu przetargu na odtworzenie dróg po wybudowaniu kanalizacji objąć 

również ten odcinek. Całość kosztów remontu tego odcinka pokryje Powiat Ostrowiecki ze środków 

własnych i przekaże na ten cel środki Gminie Kunów. Potwierdza to  uchwała Nr XLVII/279/2021 Rady 

Powiatu Ostrowieckiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 

2021 r. oraz uchwała Nr XLVII/281/2021 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 7 września 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kunów realizacji zadania własnego Powiatu Ostrowieckiego pn. "Remont 

drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658". 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć uchwałę. 

Opracował: 

Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej  


