
Uchwała Nr XXVII/218/2017  

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego  

zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi  

kat. V i VI na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.  

  

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

gminnym (t.j.  Dz.U.  z 2016 r. poz. 446) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Gmina Poniec przejmuje od Powiatu Gostyńskiego do wykonania zadanie zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI, położonymi na terenie Gminy Poniec w 

sezonie 2017/2018 w zakresie zimowego utrzymania tych dróg. 

 

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego 

między Powiatem Gostyńskim a Gminą Poniec, regulującego w szczególności wzajemne 

rozliczenia finansowe.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 do  Uchwały Nr XXVII/218/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 26 września 2017 roku 

w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania  

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy 

Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg. 

 

Wzorem lat poprzednich, kiedy to w związku z występującymi problemami z 

zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na Konwencie Burmistrzów podjęto 

decyzję o przekazaniu gminom Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi kat V i VI w zakresie zimowego utrzymania, 

przedkładam projekt uchwały, umożliwiający przejęcie przez Gminę Poniec, 

zimowego utrzymania dróg powiatowych kat V i VI. W sezonie 2011/2012 po raz 

pierwszy, na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Starostwem 

Powiatowym w Gostyniu a Gminą Poniec, zimowe utrzymanie dróg powiatowych kat 

V i VI przejęła Gmina Poniec. Lata kolejne pokazały, że formuła ta się sprawdza, tak 

więc w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


