
UCHWAŁA Nr..)aU\\iSQ\^.0^0
RA.DY PO^iWATU ŁO^/ICKIEGO

"
z claia r.

w sprawie powierzenia Gmtaie Nieborów prowadzenia zadań piiblicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu drogami powiator^mi nr 2705 E Karoiew - ŁasieczaiM - Nieborów odciBek
Karolew - Łasiecznifó, 279 IE Łasieezniiu - Sypieii - Bednary odcineis w m. Sypień i 27Q2E
Stacja Kolejowa - Sypien odciaek w m. Sypiea w granicach adiniBistracyjnycii Gsa.hij
Nieborów.

^^
Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o sainorządzie

powiatowym (Dz. U. 2020, póz. 920) oraz art. 19 ust 4 i art. 20 ustany z dnia 21 marca 1.985 r.

o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., póz. 470, zm. póz. 1087) Rada Powiatu Łowickiego
uchwala, co następuje:

,'/-^

§1.1 Powierza się Gminie Nieborów zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami .

powiatowymi nr 2705 E Karolew - ŁasieczaiM - Nieborów odcinek KaroSew - Łasieczniki, 2701E

Łasieczniki ~ Sypień - Bedaary odcraek w m. Sypień t 2702E Stacja Kolejowa - Sypteń odcmek

w m. Sypień w granicacli administraeyjnycti Gmiay Nieborów w związku z realizacją zadania pn.:

„Remont dróg powiatowych nr 2705E Karolew - Łasieczaild, 2701E i 2702E ode. w m. Sypień
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" na okres od 29.07.2020 r. do 20.12.2021 r.

2. Postanawia się zagwarantować kwotę 10.000,00 złotych /słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100/ w budżecie na rok 2021 na dofinansowanie wykonania zadań zarządczych po przekazaniu
zarządu j ak w § l.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do zawarcia Porozumienia, które szczegółowo
olu-eśii zal<res zadania oraz zasady i terminy przekazywania dotacji, a także termin
i sposób jej rozliczenia.

§ 2. Wykonanie uchwa-ły powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadaienie
Do Uciiv/aly Rady Powiatu Łowicldego

w sprawie powierzenia Gsiiiaie Nieborów prowadzenia zadań piiblicznych Powiatxi Łowickiego
z zakresu zarządu drogami powiatow^Tiii nr 2705 E Karoiew - Łasiecznild ~ Nieborów odcinek
Karoiew - ŁasieczaiM, 2701E Łasieeznild - Sypieii - Bednary odcinelc v>' ni. SypieA i 2.702E

Stacja Kolejowa - Sypień odeiBekVt' m. Sypieii w granicach admiiiistracyjaych Gminy Nieborów

Gmina Nieborów w 2020 roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na rok 2021

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację zadania inwestycyjnego
pn.; „Remont dróg powiatowych nr 2705E Karolew - Łasieezniiu, 2701E i 2702E ode. w m.

Sypień w ramach Funduszu Dróg Samorzado-n'ych" na drogach powia.towych ar 2705 E Karolew

- Łasiecziiiki - Nieborów odcinek Karolew - Łasiecznild, 2701E Łasieeznild - Sypień - Bednars7

odcinek v/ m. Sypien i 2702E Stacja Kolejowa - Sypień odcinek w m. Sypień w granicacli

administracyjnych Gminy Nieborów.

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

inwestycja. W związku z powyższym przygotowane zostanie Porozumienie w sprawie przekazania

zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania częścią w/w drogi na rzecz Gminy Nieborów.
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