UCHWAŁA Nr...AV.lV^.l{S050
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z diiia ..<3.$...Up<:.Qs...... 2020 r.
zmieniająca Uchwałę nr XII/78/2019 Rady Powiatu ŁowicMego z dnia 28 sierpBia 2019r.
w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia provłradzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - SCiernozia - Kocierzew - Łowicz

odcinek Luszyn - Kiersiozia znajdującą się w graBiicach admiatstracyJBych Gminy Kiernozia

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 plrt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. 2020, póz. 920) oraz art. 19 ust 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., póz. 470, zm. póz. 1087) Rada Powiatu Łowickiego
uchwala, co następuje:

§ l. W Uchwale nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie powierzenia Gminie Kieraozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - Łowicz
odcinek Luszyn - Kiernozia znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia

w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań § l ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
3?- Postanawia się zagwarantować kwotę 421.838,00 złotych /słownie: czterysta dwadzieścia jeden
tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 00/100 / w budżecie na rok 2020 na dofinansowanie
wykonania zadań zarządczych po przekazaniu zarządu jak w § l."
^>,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Do Uchwały Rady Powiatu Łowictóego

zmieniającej Uchwalę lir XU778/2019 Rady Powiatu Łowieidego z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie powierzesia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowicidego
z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Łuszyn - Kiernozia - Koeierzew - Łowicz
odcinek Luszyn - Kiernozia znajdującą się w granicach administracyjny cli Gminy ICiernozia
Gmina Kiernozia w 2019 roku złożyła -wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej
nr 2707 E Lusz^rn - Kiernozia - Koeierzew - Łowicz odcinek Lusz^'n - Kiernozia.

Wniosek w roku 2020 został zakwalifikowany do dofinansowania oraz przystąpiono do jego realizacji.
W związku z pozytywnymi rozstrzygnięciami przetargowymi oraz wolą współfinansowania
przedmiotowego zadania przez Gminę Kiernozia zachodzi konieczność dokonania zmian w zakresie
poziomu dofinansowania z Powiatu Łowickiego.
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