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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin Małkinia Górna 
i Brok w celu realizacji budowy drogi gminnej Sumiężne-Glina 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia praw i obowiązków związanych 
z wykonaniem budowy drogi gminnej na odcinku Sumiężne-Glina w drodze współdziałania między jednostkami 
samorządu terytorialnego: Gminą Małkinia Górna i Gminą Brok z zakresu budowy dróg polegającego na realizacji 
zadania pn. „Budowa drogi Sumiężne-Glina”. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Małkinia Górna do zawarcia porozumienia międzygminnego, o którym mowa 
w § 1 i określenia jego szczegółowych warunków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Droga Sumiężne - Glina przebiega od drogi wojewódzkiej nr 694 w m. Glina poprzez działki Lasów 
Państwowych nr 2455/175 i 2454 w obrębie geodezyjnym Brok do działki drogowej nr 452 w obrębie 
geodezyjnym Sumiężne i jest w części drogą leśną położoną na terenie gminy Brok. 

Z drogi korzystają mieszańcy gminy Małkinia Górna w codziennym ruchu drogowym. Wykonanie 
przebudowy drogi i zwiększenie jej parametrów pozwoli zmniejszyć koszty dowozu dzieci do placówek 
oświatowych. Obecnie dowóz dzieci pomiędzy miejscowościami Glina, gdzie zlokalizowana jest Szkoła 
Podstawowa, a miejscowością Sumiężne odbywa się odległymi objazdami, co generuje duże koszty dowozu, 
ponieważ dowóz dzieci może odbywać się tylko po drogach publicznych. Gmina Małkinia Górna ponosi 
również duże koszty bieżącego utrzymania tej drogi zarówno w okresie letnim jak i zimowym. 

W związku z tym, że część drogi znajduje się na terenie gminy Brok, należy zawrzeć stosowne porozumienie, 
które pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  
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