
UCHWAŁA Nr..'<..l-A..\.9.1?.\a.Q2A
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia .^&.5\.^.y.\^..... 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prQwadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina znajdującą się w granicach
administracyjnych Gminy Nieborów

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 1:2 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., póz. 920,zm. Dz. U. z 2021 r. póz. 1038) oraz art. 19 ust4 i art. 20
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1376; zm. póz.
1005) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1.1 Powierza się Gminie Nieborów zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą
powiatową nr 2721 E odcinek w miejscowości Kompina znajdującą się w obrębie granic
admmistracyjnych Gramy Nieborów w związku koniecznością utwardzenia części pobocza wraz z
wjazdem do zabytkowego cmentarza wojennego w Kompinie na okres do 20.12.2021 r.

2. Udziela się dotacji celowej dla Gminy Nieborów z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji zadania, o którym mowa w ust. l w kwocie 10 000,00 złotych /słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100/ w budżecie aa rok 2021.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do zawarcia Porozumienia, które szczegółowo
określi zakres zadania oraz zasady i terminy przekazywania dotacji, a także termin i sposób jej:
rozliczenia.

,^~\,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ło\yickiego.

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

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego
z zakresu zarządu jdrogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina znajdującą się w granicach
administraeyjnych .Gminy Nieborów

Gmina Nieborów w 2021 roku rozpoczyna prace związane z renowacją cmentarza
•wojennego w miejscowości Kompina, w związku z powyższym .cełein ujednolicenia •wyglądu .oraz
poprawy estetyki niezbędnym jest wykonanie częściowego utwardzenia pobocza oraz dojazdu
i .dojścia do cmentarza w -obrębie pasa .drogowego.
W związku z tym, iż gmina prowadzi prace w obrębie granic cmentarza zasadnym jest dla
ujednolicenia wyglądu zrealizo'wame .czyn.ności w •tym samych .charalcterze. W związku z powyższym
przygotowane zostało Porozumienie w sprawie przekazania zadań Powiatu Łowickiego z zata-esu
zarządzania częścią w/w .drogi na rzecz .Gminy Nieborów.
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