UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia
zmieniająca Uchwałę nr VH/50/2019

2019 r.
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019r.

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek
Wiskienica Dolna - Łaźniki i drogą powiatową nr 2730 E Bąków Górny —Wiskienica odcinek
Wiskienica Górna - Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy
Zduny

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 2019 r., poz. 511, zm. poz. 1815) oraz art. 19 ust 4 i art. 20 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm. przen. Dz. U. z 2018 r.
poz. 12, poz. 317, i poz. 1693; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 698, poz. 730 i poz. 1716) Rada Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr VH/50/2019

Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019r.

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo ~ Wiskienica - Niedźwiada odcinek
Wiskienica Dolna —Łaźniki i drogą powiatową nr 2730 E Bąków Górny —Wiskienica odcinek
Wiskienica Górna - Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy
Zduny w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań § 1 ust 2 otoymuje brzmienie:
„2. Postanawia się zagwarantować kwotę 455 000,00 złotych /słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć
tysięcy złotych 00/100 / w budżecie na rok 2019 na dofinansowanie wykonania zadań zarządczych po
przekazaniu zarządu jak w § 1.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego
zmieniającej Uchwalę nr YH/50/2019

Rady Powiat® Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019r.

w sprawie powierzenia Gminie Zdany prowadzenia zadań publicznych Powiat® Łowickiego
z zakres® zarząd® drogą powiatową n r 2119 E Pniewo - WisMemca - Niedźwiada odcinek
Wiskienica Dolna —ŁaźniM i drogą powiatową n r 273© E Bąków Górny —Wiskienica odcinek
W isldenka Górna - Wiskientca Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy
Zduny

Gmina Zduny w 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych nr
2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna - Łaźniki i drogą powiatową nr
2730 E Bąków Górny - Wiskienica odcinek Wiskienica Górna - Wiskienica Dolna.
Rozstrzygnięcia przetargowe wykazały konieczność poniesienia większych wydatków
niż zakładane w zakresie wkładu własnego z uwagi na mniejszy niż oczekiwany poziom
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym niezbędne jest
dokonanie zmiany zabezpieczonej kwoty na poczet przekazanych zadań zarządczych.

