
UCHWAŁA Nr

Rady Powiatu Łowickiego

z dn ia  .-55.. a/  .

w  spławie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego 
z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2754 E znajdującym się w  obrębie granic 
adm inistracyjnych Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy 
M iasto Łowicz 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:

§1. Powierza się Gminie Miasto Łowicz zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania drogą 

powiatową Nr 2754 obejmującej ul. Stanisławskiego i Jana Pawia II, znajdującą się w obrębie granic 

administracyjn5’ch Gminy Miasto Łowicz, objętej treścią porozumienia w celu realizacji projektu w ramach 

NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH -  ETAP H BEZPIECZEŃSTWO -  

DOSTĘPNOŚĆ -  ROZWÓJ pod nazwą ,Jiudowa drogi ulicy Starościńsltiej i Broniewskiego oraz przebudowa 

ulicy Ułańskiej w Łowiczu” na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Postanawia się zagwarantować kwotę 250.000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100) w budżecie roku 2014 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. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Górski



Gmina Miasto Łowicz w 2014 roku planuje realizować modernizację drogi powiatowej 

Nr 2754 E w obrębie granic administracyjnych Miasta Łowicza. Modernizacja polegać będzie 

na wykonaniu w obrębie skrzyżowania ulic Jana Pawia II, Starościńskiej, Stanisławskiego 

i Broniewskiego ronda w ramach zadania pn.: Budowa drogi ulicy Starościńskiej 

i Broniewsfdego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu planowanego do realizacji 

w roku 2014r. w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG 

LOKALNYCH -  ETAP II BEZPIECZEŃSTWO -  DOSTĘPNOŚĆ -  ROZWÓJ, gdzie 

Beneficjentem będzie Gmina Miasto Łowicz natomiast Powiat Łowicki Partnerem.


