
RAl)A CMINY KRZY2ANOW
99-314 Krzyzanow

woj. lodzkie
UCHWALA NR XVI/188/2017

RADY GMINY KRZYZANOW

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 ), art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260, z 2017
r. poz. 60 i 191) uchwala sic, co nastepuje:

§ 1. 1. Udzielic Powiatowi Kutnowskiemu pomocy rzeczowej na kwote okolo 400.000,00
zt wpostaci:

a) przebudowy drogi powiatowej Nr 2112E i budowy chodnika wraz z przebudowq.
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Leki Koscielne o dhigosci 432,5 mb,

b) budowy chodnika w miejscowosci Leki Koscielne w pasie drogi powiatowej Nr
2160E o dlugosci 80 mb.

2. Zadanie bedzie realizowane w roku 2017 przez Gmine Krzyzanow.
3. SzczegoJowe warunki udzielenia pomocy okresli odrebna umowa.
4. Srodki na pomoc rzeczowa pochodzic bedfj. z dziahi 600, rozdzial 60014 budzetu

Gminy Krzyzanow na2017rok.

§ 2. Traci moc uchwala Nr XXIV/200/2014 Rady Gminy Krzyzanow z dnia 28 marca
2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Krzyzanow.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogtoszeniu.
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Uzasadnienie

Gmina Krzyzanow planuje w 2017 roku przebudowe drogi powiatowej Nr 21 12E wraz z
budowq chodnika o dlugosci 432,5 mb w pasie wyzej wymienionej drogi oraz budowe
chodnika o dhigosci 80 mb w pasie drogi powiatowej Nr 2160E w miejscowosci Leki
Koscielne. Ze wzgledu na brak chodnika oraz duze natezenie ruchu na tym odcinku drogi -
centrum miejscowosci Leki Koscielne, nalezalo podjac dzialania zmierzajace do zapewnienia
poprawy bezpieczeristwa pieszych oraz pozostalych uczestnikow ruchu drogowego.

Koszt pomocy rzeczowej dla Powiatu Kutnowskiego wyniesie okolo 400.000 zl.
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