UCHWAŁA Nr

XLI X*G

Rady Pow iatu Łowickiego

w
spraw ie
pow ierzenia
G m inie
Łowicz
zadań
Powiatu
Łowickiego
z zakresu zarządzania fragm entem drogi powiatowej Nr 2747 E na odcinku Lisiewice - G uźnia oraz
udzielenia dotacji przez Pow iat Łowicki dla Gm iny Łowicz w celu dofinansow ania realizacji
przekazanych zadań.
Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt 8a ustaw y z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatow ym (Dz. U. z 2013r., poz. 595) oraz art. 19 ust 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., N r 19, poz. 115; zm. Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.136, N r 192, poz.
1381; zm. Dz. U. z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100,
N r 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, N r 168, poz. 1323, z 2010 r., Nr 106, poz.675, Nr 152, poz. 1018, N r 225,
poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz.13 i N r 159, poz. 945) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§1. Powierza się Gminie Łowicz do.dnia 31 grudnia 2013 roku zadania Powiatu Łowickiego z zakresu
zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2747 E na odcinku Lisiewice - Guźnia, znajdującej się w
obrębie granic administracyjnych Gminy Łowicz.
§ 2. Udziela się dotacji w kwocie 25.800,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych
00/100/) na dofinansowanie wykonania zadań zarządczych po przekazaniu zarządu jak w § 1.

- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do zawarcia porozumienia, które szczegółowo określi zakres
zadań oraz zasady i terminy przekazywania dotacji, a także termin i sposób jej rozliczenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Gmina Łowicz w 2013 roku będzie zrealizować projekt obejmujący wykonanie
chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2747 E na odcinku Lisiewice - Guźnia.
Gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne na przedmiotową realizację, w
związku z powyższym niezbędnym jest powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządu
drogą

powiatową

nr

2747

E

na

odcinku

Lisiewice

-

Guźnia.

