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Rady Powiatu Łowickiego

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego 
z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2752 E na odcinku zlokalizowanym w 
obrębie granic administracyjnych miasta Łowicza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki 
dla Gminy Miasto Łowicz w celu dofinansowania realizacji przekazanych 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 i poz. 645 i z 2014r. r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 19 ust 4 i 
art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, poz. 843 i poz. 
1543 i z 2014 r., poz. 659) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

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

fragmentem drogi powiatowej Nr 2752 E na odcinku zlokalizowanym w obrębie granic 

administracyjnych miasta Łowicza na okres od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31.12.2014r.

§ 2. 1. Zabezpiecza się budżecie Powiatu Łowickiego na 2014 rok ■ kwotę 250.000,00 złotych 

/słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 na dofinansowanie wykonania zadań 

zarządczych po przekazaniu zarządu jak w § 1.

2. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji zostanie określona po ustaleniu wysokości 

faktycznie zaciągniętych zobowiązań zgodnie z ustawą- Prawo zamówień publicznych w celu 

wykonania zadań zarządczych przejętych w wyniku przekazania jak w § 1 i zgodnie z zakresem 

wskazanym w zawartym porozumieniu, o którym mowa w § 3, a stanowić będzie 50 % faktycznej 

wysokości przewidzianych do wykonania zadań środków lecz nie więcej, niż kwota określona 

w ust. 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.



Uzasadnienie

Gmina Miasto Łowicz w 2014 roku planuje realizować modernizację drogi powiatowej 
Nr 2752 E na odcinku w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto Łowicz. Burmistrz 
Miasta Łowicza w dniu 18.08.2014r. złożył wniosek o zabezpieczenie środków dotacji w 
kwocie 250.000,00 zł na poczet realizacji zadania pn.: Budowa chodnika ze zjazdami i 
ścieżką rowerową w ulicy Jana Pawła II” na odcinku od ul. Powstańców 1863r. 
do ul. Tuszewskiej.

W celu umożliwienia Gminie Miasto Łowicz realizacji przedmiotowego zadania niezbędnym 
jest przekazanie praw zarządcy drogi, w tym części zadań z zakresu zarządu niniejszą drogą 
powiatową wraz z dotacją.


