RADA GMINY
w Brodach

UCHVVALA NRI,7 4 /2019
RADY GMINY W BRODACH
z dnia (15:962 kvi01;2019 r.

w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawłów dotyczącego
wzajemnego przejęcia obowiązków z zakresu zimowego utrzymania dróg —
drogi nr 313006 T Krynki — Kaików, położonej na terenie Gminy Brody
oraz ulic: Leśnej, części Polnej i części Południowej, położonych na terenie
Gminy Pawłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2, 10 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca
1980 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź.n.zm.) i art. 20 pkt 4 Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm) Rada
Gminy Brody uchwala, co następuje:
*1
Gminą Brody a Gminą Pawłów porozumienia,
na
zawarcie
pomiędzy
Wyraża się zgodę
dotyczącego powierzenia Gminie Pawłów do realizacji zadania należącego do właściwości Gminy
Brody, polegającego na zimowym utrzymaniu drogi gminnej nr 313006 T Krynki — Kałków
długości 1,23 km oraz przejęcia przez Gminę Brody zadania należącego do Gminy Pawłów,
polegającego na zimowym utrzymaniu dróg (ul. Leśnej, części ul. Polnej i części ul. Południowej)
łącznej długości 1,48 km, na czas nieokreślony.
*2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest koniecznością zawarcia pomiędzy Gminą
Brody, a Gminą Pawłów porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Pawłów do realizacji
zadania należącego do właściwości Gminy Brody, polegającego na zimowym utrzymaniu drogi
gminnej nr 313006 T Krynki — Kaików o długości 1,23 km oraz przejęcia przez Gminę Brody
zadania należącego do Gminy Pawłów, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg (ul. Leśnej,
części Polnej i części Południowej) o łącznej długości 1,48 lcm.
Droga nr 313006 T Krynki — Kałków położona jest na terenie Gminy Brody, natomiast ulice:
Leśna, część Polnej i część Południowej - na terenie Gminy Pawłów.
Wzajemne przejęcie przez strony porozumienia obowiązków w zakresie utrzymania w/w
dróg wynika z faktu, że z drogi nr 313006 T Krynki — Kałków korzystają głównie mieszkańcy
Kalkowa, natomiast ulice: Leśna, Polna i Południowa są uczęszczane głównie przez mieszkańców
Kuczowa.
Ponadto z uwagi na to, że droga nr 313006 T Krynki — Kałków, położona na terenie Gminy
Brody przylega do drogi Gminy Pawłów, a jest oddalona od dróg Gminy Brody, natomiast ulice:
Leśna, część Polnej i część Południowej, położone na terenie Gminy Pawłów sąsiadują z drogami
Gminy Brody, za zawarciem w/w porozumienia przemawiają także względy organizacyjne
i finansowe.
W związku z tym, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 8 marca 1980 r.
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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