UCHWAŁA NR XLI/290/18
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie powierzenia Gminie Sławno zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 19
ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 4 i art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r . poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz.317) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Rada Powiatu Opoczyńskiego wyraża wolę powierzenia Gminie Sławno
zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej
nr 4329E polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Sławno.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie przez Gminę Sławno w ramach
projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki
turystycznej w Gminie Sławno” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VI.2 Rozwój
gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 rozwój gospodarki turystycznej w zakresie
Budowa infrastruktury turystycznej – ścieżki pieszo – rowerowej od Owadowa do Sławna.
§ 2. Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi w drodze porozumienia,
zawartego między Zarządem Powiatu Opoczyńskiego i Wójtem Gminy Sławno, które określi
szczegółowy zakres i warunki powierzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

UZASADNIENIE

W związku z realizacją przez Gminę Sławno projektu pn. „Wykorzystanie walorów
przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
łódzkiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,
Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w zakresie Budowa infrastruktury
turystycznej – Ścieżki pieszo – rowerowej od Owadowa do Sławna zasadnym jest
powierzenie Gminie Sławno zadania z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr
4329E Twarda – Sławno – Prymusowa Wola na odcinku około 221 mb w miejscowości
Sławno na okres realizacji i trwałości w/w projektu .
Szczegółowy zakres zadania oraz obowiązki Stron zostaną określone w porozumieniu
zawartym między Zarządem Powiatu Opoczyńskiego i Wójtem Gminy Sławno.
Przekazanie odcinka drogi w zarządzanie pozwoli Gminie na pozyskanie dodatkowych
środków finansowych na rozbudowę drogi i zrealizowanie zadania, a tym samym wpłynie na
poprawę stanu technicznego drogi powiatowej i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

