
UCHWAŁA Nr XXXVIII / 301 / 2009 
Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu 
zarządzania fragmentem drogi Nr 2700 E na terenie Gminy Nieborów.

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 i 3 z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. 
Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) 
oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 19 poz. 115, zm.: Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz.1381; z 2008 r. Nr 54 poz.326, Nr 218 poz. 
1391, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720) Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§1.1. Powierza się zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 

2700 E Mysłaków -  Janowice -  Bednary -  Bolimów, znajdującej się w obrębie granic 

administracyjnych Gminy Nieborów, objętej treścią porozumienia w celu realizacji projektu 

pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2700 E relacji Mysłaków -  Janowice -  Bednary -  

Bolimów” obejmującego poszerzenie jezdni, wykonanie poboczy oraz budowę chodników 

stanowiących dojście do przejść dla pieszych, na okres od 01.01.2010 r. do 3 1.12.2010 r.

2. Udzieli się dotacji celowej dla Gminy Nieborów z przeznaczeniem na współsfinansowanie 

realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 262,057,00 złotych /słownie: dwieście 

sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem złotych/.

3. Środki przekazywane Gminie Nieborów na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 

będą pochodzić z działu 600, rozdział 60014 § 6610.

4. 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.



Uzasadnienie

Gmina Nieborów w 2010 roku planuje realizować zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 2700 
E relacji Mysłaków -  Janowice -  Bednary -  Bolimów” obejmującego poszerzenie 
jezdni, wykonanie poboczy oraz budowę chodników stanowiących dojście do przejść dla 
pieszych, w ciągu drogi Nr 2700 E Mysłaków -  Janowice -  Bednary -  Bolimów. Gmina 
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 -  2011. 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 drogą na rzecz Gminy Nieborów.


