
 
UCHWAŁA NR  VIII / 38 /2015 

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 
z dnia  18 czerwca 2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego  
powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania 

polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych 
położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie 

w sezonie letnim 2015 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 a i 3, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), art. 220 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze 
porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia do realizacji 
przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w pasie 
drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Do wyłącznej właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 należy podejmowanie uchwał w 
sprawach zadań, o których mowa m.in. w art. 8 ust. 2a. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 2a i 3 ustawy o 
samorządzie gminnym gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości m.in. powiatu na 
podstawie porozumień z powiatem i otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania 
zadań. Art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych stanowi, że zarządzanie drogami publicznymi może 
być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne 
rozliczenia finansowe. Art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych stanowią, że z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, a podstawą udzielenia pomocy jest umowa. 
Na terenie Gminy Janowice Wielkie znajdują się następujące drogi powiatowe: 2770 D Janowice Wielkie 
– Mniszków, 2735 D Radomierz –Janowice Wielkie - Trzcińsko – Przełęcz Karpnicka, 2778 D Trzcińsko 
– Wojanów, 2750 D Komarno – Radomierz, 2749 D Droga przez Komarno, 2768 D Miedzianka – do 
granicy powiatu, 2745 D Janowice Wielkie – Marciszów, 2775 D Droga przez Radomierz (dół). Łączny 
kilometraż: 27,256 km dróg, tj. ok. 54 km pasa drogowego (po odliczeniu skrzyżowań, zjazdów, 
chodników). Z uwagi na skrzyżowania, zjazdy, chodniki itp. przyjąć należy 27 km jako realną długość 
dróg wymagających utrzymania letniego polegającego na wykaszaniu roślinności niskiej, co jest 
równoznaczne z 54 km poboczy. Kwota 6500 zł z porozumienia powinna wystarczyć na wykoszenia w 
sezonie letnim 2015 r., wykonywane z częstotliwością wynikającą z potrzeb i możliwości finansowych, 
przy użyciu traktora albo przy częściowym użyciu spalinowej kosy ręcznej. Kalkulacja dotyczy paliwa, a 
nie obejmuje kosztu osobowego. Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 października 2015 roku. 
Rada Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2015 w sprawie 
powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni niskiej w 
pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie. Uchwała Rady Gminy Janowice 
Wielkie w przedmiotowej sprawie będzie stanowić formalizację procedury drugiej strony porozumienia i  
umożliwi jego zawarcie przez Wójta. 


