
W SPraWie pIZejecia zadah od Powiatu Kutnows貼ego w zakresie zimowego

ulrzymania dr6g powiatowych

Na podstawie art工8 ust. 2 pkt 1 1 wzwiazku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala si?, CO

nastep可e:

§ l. 1. Wyrazi6 zgod? na PrZくbecie w 2020 roku od Powiatu Kutnowskiego czefoi zadah

zarzadcy dr6g powiatowych dotyczapych zimowego utrzymania dr6g powiatowych w Gminie

Krzyzandw.

2. Zimowe utrzymanie polegalo bedzie na odSniezaniu dr6g powiatowych bez usuwania

Skutk6w goIoledzi.

3. Wykaz dr6g powiatowych o kt6rych mowa w ust. 1, Okre§la zalqcznik do niniejszej

uchwaly.

§ 2. Przej?Cie zada丘, O kt6rych mowa w § 1 uchwaly, naStapi na mocy porozumienia

zawartego pomi?dzy Gmina KrzyZan6w a Powiatem Kutnowskim, regul函CegO W

szczeg6lnosti zakres, lokalizaqie oraz rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? WOjtowi Gminy Krzyzan6w.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem po轟cia.
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U ZASADN IENIE

W zwiazku ze zblizajacym si? Okresem zimowym oraz znaczna diugostia sieci dr6g

powiatowych przebiegajacych przez teren Gminy K∫ZyZan6w w celu zapewnienia ich

przejezdnoSci w okresie zimowym Gmina Krzy2an6w wyra2a intenqi? PrZej?Cia na mocy

porozunienia od Powiatu Kutnowskiego cz挙ci zadah dotycz雀cych zimowego utrzymania dr6g

w zakresie dr6g powiatowych zndydujapych si? na terenie gminy Krzyzahow. Przekazl由cy

bedzie pokrywal koszty zimowego utrzymania drdg, na POdstawie otrzymanych od

przQimutcego faktur do kwoty w wysokoSci okre乱onej w zawartym mi?dzy stronami

POrOZunieniu.

W poprzednich latach przekaz函Cy POkrywal koszty zimowego utrzymania dr6g do kwot w

wysokoSci: 3 219,00 zl (/r少少siqce dwiejcie deiewietna諒ie zio少Ch Oのり00) w roku 201 8’

3 219,00 zl (17ツ砂5iqce d4,iejcie `易ewietna克ie zto少Ch OO/100) w roku 2019. Wysoko霧

finansowania zimowego utrzymania dr6g powiatowych w 2020 r. zostala okre§lona w kwocie

r6wnQj jak w roku 2019.
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