
UCHWAŁA NR VII/50/19
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nieborów prowadzenia zadań publicznych 
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów 

odcinek Bobrowniki – Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12 i poz. 317) Rada Gminy Nieborów 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nieborów przejmuje zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 
2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – Bełchów znajdującą się w obrębie granic 
administracyjnych Gminy Nieborów w związku z realizacją zadania pn.:”Realizacja zadania w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2704 E odcinek Bobrowniki – Bełchów” na okres od 
08.04.2019 r. do 15.12.2019 r.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nieborów do zawarcia Porozumienia z Zarządem Powiatu Łowickiego, 
które szczegółowo określi zakres zadania oraz zasady i terminy przekazywania dotacji, a także termin i sposób 
jej rozliczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Nieborów

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nieborów prowadzenia zadań publicznych
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów
odcinek Bobrowniki – Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów

Gmina Nieborów w 2019 roku planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie drogi
powiatowej nr 2704 E odcinek Bobrowniki – Bełchów.

O dofinansowanie może ubiegać się zarządca drogi, w ciągu której realizowana będzie inwestycja.
W związku z powyższym przygotowane zostało Porozumienie w sprawie przekazania zadań Powiatu
Łowickiego z zakresu zarządzania częścią w/w drogi na rzecz Gminy Nieborów.
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