
Załącznik N r ^  do Protokołu Nr XXII/04 
Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 31.08.2004r.

Uchwała N r XXII/185/04 
Rady Gminy Lichnowy 
Z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie przejęcia od powiatu malborskiego utrzym ania bieżącego dróg powiatowych 
na terenie gminy Lichnowy.

Na podstawie art. 8 ust.2a i art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 200 lr. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada 
Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

1. Gmina Lichnowy przejmuje z dniem 01.01.2005r. od Powiatu Malborskiego jako 
zadanie zlecone bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach 
administracyjnych gminy Lichnowy w ramach środków przekazanych przez Powiat 
Malborski.

2. Zakres zadania zleconego obejmować będzie zimowe utrzymanie dróg oraz 
przeprowadzanie remontów cząstkowych na tych drogach.

3. Zasady przejęcia oraz szczegółowe warunki dotyczące przekazania przez Powiat 
Malborski dróg w w/w zakresie, jak również finansowania zadania określi odrębne 
porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Malborskiego a Wójtem Gminy 
Lichnowy.

4. Wysokość środków budżetowych przekazywanych z budżetu powiatu ustalana będzie 
corocznie w formie aneksu do w/w porozumienia.

§ i .

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005r.



U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie przejęcia od powiatu małborskiego utrzymania bieżącego dróg 
powiatowych na terenie-gminy Lichnowy _ - __

Zgodnie z zapisem art.8 ust. 2a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) gmina może 
wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumienia podpisanego 
z tąjednostką samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art:l 8 ust. 2 pkt 11 cytowanej na wstępie ustawy do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań należących m.in. do 
właściwości powiatu.

Mając na uwadze dobro i społeczny interes mieszkańców gminy Lichnowy oraz 
troszcząc się o zaspokojenie w jak najpełniejszej formie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej proponuje się przejąć z dniem 01.01.2005r. od powiatu małborskiego 
utrzymanie bieżące dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy.

Stan techniczny dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy jest jednym 
z głównych problemów mieszkańców gminy i władz samorządowych. Gmina Lichnowy w 
ostatnich latach wielokrotnie partycypowała w kosztach utrzymania dróg powiatowych na 
swoim terenie. W opinii mieszkańców gminy działania podejmowane przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Malborku są niewystarczające i spóźnione. Oczekiwania społeczne w w/w 
zakresie adresowane są więc w głównej mierze do władz gminy Lichnowy.

W świetle powyższego wydaje się, iż najlepszym rozwiązaniem jest przejęcie przez 
gminę Lichnowy od powiatu małborskiego części zadań w zakresie eksploatacji dróg 
powiatowych .
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