
UCHWAŁA Nr . A$. Q\Q.Qt5  

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia .. 2019 r.

zmieniająca Uchwałę nr VU/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019r. 

w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego 

z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  Łyszkowice odcinek 

Kolonia Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Łyszkowice.

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 20il9 r., poz. 511, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 19 ust 4 

i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz, 2068; zm. 

przen. Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317, poz. 1683, zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 698, poz. 730, poz. 

1716 i poz. 1815) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego 

z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  Łyszkowice odcinek 

Kolonia Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych 

Gminy Łyszkowice zmienionej Uchwałą nr XVI/115/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 

października 2019 r. zmieniającą Uchwałę nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  

Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Łyszkowice w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań § 1 ust 1 

otrzymuje brzmienie:

„1 Powierza się Gminie Łyszkowice zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice -  granica powiatu 

łowickiego znajdującą się w obrębie granic administracyjnych Gminy Łyszkowice w związku z 

realizacją zadania polegającego na wykonaniu przebudowy tej drogi na okres od 08.04.2019 r. do 
31.12.2019 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 16 grudnia
2019 r.



Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego

zmieniającej Uchwałę nr VIJI/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019r. 

w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego 

z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310 E Skierniewice — Pszczonów -  Łyszkowice odcinek 

Kolonia Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach 

administracyjnych Gminy Łyszkowice

Gmina Łyszkowice w 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na 

przebudowie drogi powiatowej; nr 1310 E Skierniewice -  Pszczonów -  Łyszkowice odcinek Kolonia 

Łyszkowice -  granica powiatu łowickiego.
W związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania w ramach Umowy o udzielenie 

dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartej pomiędzy Gminą Łyszkowice 

a Skarbem Państwa -  Wojewodą Łódzkim zachodzi konieczność zmiany terminu przekazania zadań 

zarządczych.


