
UCHWAŁA N r miliwsofcUCHWAŁA N r

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia •$3.. lć)D$, QV. t20/f(?? A/.

w  sprawie pow ierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego 
z zakresu zarządzania fragm entem  drogi N r 2716 E znajdującym  się w  obrębie granic 
adBimisbacyjmych Gnoimy Kocierzew Południowy oraz udzielenia dotacji przez Pow iat Łowicki 
dla Gm iny Kocierzew Południow y w  celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), oraz art. 19 ust 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

g 1. Powierza się Gminie Kocierzew Południowy zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania 

fragmentem drogi Nr 2716 E na odcinku Różyce Zastruga. -  Kocierzew Północny - Lipnice, znajdującym się 

w obrębie granic adnunistracyjnycłf Gminy Kocierzew Południowy, objętym treścią porozumienia w celu 

realizacji projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH -  ETAP 

II BEZPIECZEŃSTWO -  DOSTĘPNOŚĆ -  ROZWÓJ na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r..

§ 2. Postanawia się zagwarantować kwotę 180.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) w budżecie roku 2014 na dofinansowanie wykonania zadań zarządczych po przekazaniu zarządu

jak w § 1.

g 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.

g 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Górski



Gmina Kocierzew Południowy w 2014 roku planuje realizować modernizację drogi 

powiatowej Nr 2716 E na odcinku Różyce Zastruga -  Kocierzew Północny - Lipnice. Gmina 

Kocierzew Południowy zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach 

NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH -  ETAP 11 

BEZPIECZEŃSTWO -  DOSTĘPNOŚĆ -  ROZWÓJ.

O dofinansowanie może ubiegać się zarządca drogi, w ciągu której realizowana będzie 

inwestycja, której część obejmuje drogę powiatową -  Nr 2716 E na odcinku Różyce Zastruga 

-  Kocierzew Północny - Lipnice.

Dlatego niezbędne jest przekazanie zarządu przedmiotowym fragmentem drogi powiatowej 

Gminie Kocierzew Południowy. Powiat Łowicki, jako Zarządca tego fragmentu drogi, 

zamierza dofinansować planowaną modernizację tego fragmentu drogi.


