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MADY POW IATU'ŁOWICKIEGO
z dnia . <§1$ , . $ \iU jOE-yCk.. „ 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zdamy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego

z zakresu zarządu drogą powiatową n r 2734 E Walewice - Sobota - Bąków odcinek od drogi
krajowej n r 92 w miejscowości Bąków Górny .do granicy % Gminą Bielawy znajdującą się
w granicach administracyjnych Gminy Zduny

Na podstawie art. 5 ust 2 i art, 12 piet. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 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,
zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 698) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1.1 Powierza się Gminie Zduny zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą
powiatową nr 2734 E Walewice - Sobota - Bąków odcinek od drogi krajowej nr 92 do granicy
z Gminą Bielawy znajdującą się w obrębie granic administracyjnych Gminy Zduny w związku
z realizacją zadania pn.; „Przebudowa drogi'powiatowej n r 2734E odcinek Bąków Górny Leśniczówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” na okres od 28.08,2019 r.
do 20.12.2020 r,
2. Postanawia się zagwarantować kwotę 428.160,00 złotych /słownie: czterysta dwadzieścia
osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100/ w budżecie na rok 2020 na dofinansowanie wykonania
zadań zarządczych po przekazaniu zarządu jak w § 1.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do zawarcia Porozumienia, które szczegółowo
określi zakres zadania oraz zasady i terminy przekazywania dotacji, a także termin i sposób jej
rozliczenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego
w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734 E Walewice —Sobota - Bąków odcinek od drogi,
krajowej nr 92 w miejscowości Bąków Górny do granicy z Gminą Bielawy znajdującej się
w granicach administracyjnych Gminy Zduny
Gmina Zduny w 2019 roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na rok 2020
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2734E odcinek Bąków Górny - Leśniczówka w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych” na drodze powiatowej nr 2734 E Walewice - Sobota - Bąków
odcinek od drogi krajowej nr 92 w miejscowości Bąków Górny do granicy z Gminą Bielawy
do znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.
O dofinansowanie może ubiegać się zarządca drogi, w ciągu której realizowana będzie
inwestycja. W związku z powyższym przygotowane zostało Porozumienie w sprawie przekazania
zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania częścią w/w drogi na rzecz Gminy Zduny.

