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UCHWAŁA NR XXIV/....../2020 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi 
na obszarze gminy Brójce 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5, art. 5 ust. 2 i ust. 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi w gminie 
Brójce w powiecie łódzkim wschodnim od dnia 1 stycznia  2021 roku. 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia z Wójtem Gminy Brójce od dnia 
1 stycznia 2021 roku porozumienia regulującego zakres obowiązków i rozliczeń finansowych. 

§ 3. Środki finansowe na wykonanie czynności objętych porozumieniem będą przekazywane w formie 
dotacji z budżetu Powiatu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie

Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Brójce został przygotowany
w formie inicjatywy uchwałodawczej przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie
otrzymanego w dniu 30.09.2020 r. pisma, w którym Wójt Gminy Brójce wypowiedział porozumienie z dnia
23 marca 1999 r. w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w gminie Brójce.

Na w/w podstawie Gmina Brójce sprawuje zarząd do dn. 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie Wójt Gminy Brójce wyraża wolę kontynuacji zadań z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi na terenie Gminy Brójce w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych bez zadań
administracyjnych tj. m.in. wydawania decyzji administracyjnych.
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