
UCHWAŁA NR XXV/205/2020 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki 
i Województwem Mazowieckim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań 

dla realizacji zadania pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 11, w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki 
i Województwem Mazowieckim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań 
dla realizacji zadania pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”.

§ 2. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w treści porozumienia zawartego pomiędzy 
Miastem Maków Mazowiecki i Województwem Mazowieckim.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do podpisania porozumienia, o którym mowa 
w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXV/205/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Maków 
Mazowiecki i Województwem Mazowieckim w sprawie określenia zasad współpracy 
i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. 
Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”

Warunkiem przystąpienia do realizacji porozumienia jest wyrażenie takiej woli przez 
Radę Miasta w drodze uchwały. Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) wykonywanie zadań publicznych 
może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu 
terytorialnego. W takiej sytuacji właściwą formą powierzenia zadania jest porozumienie 
między jednostkami samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji właściwą formą powierzenia 
zadania jest porozumienie między Miastem Maków Mazowiecki i Województwem 
Mazowieckim. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2a w/w ustawy miasto może wykonywać 
zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami, 
a stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 
ze zm.), zarządcy dróg mogą zawierać porozumienia w sprawie finansowania 
albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. Po podjęciu uchwały zostanie podpisane porozumienie regulujące 
szczegółowe zasady współpracy.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia między Miastem Maków Mazowiecki i Województwem 
Mazowieckim jest zasadne.
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