
 PROJEKT 

 

Uchwała Nr  ….  /2022 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 23 lutego 2022 roku 

 

w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia zadania zarządzania drogą 

powiatową nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku od km 12+050 do km 12+373                       

w ramach zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem 

komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno” 

 

Na podstawie art.12 pkt.8a w zw. z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                             

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 4 ustawy                                     

z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1376  z późn. zm.), Rada 

Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Powierza się Gminie Wągrowiec prowadzenie zadania zarządzania drogą powiatową 

nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku od km 12+050 do km 12+373 w ramach  

zadania pn.:„Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym                   

w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”. 

2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres                       

do 31.12. 2023 roku.  

§ 2 

1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie 

przedstawionym w §1 ust. 1  nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 

Powiatem Wągrowieckim a Gminą Wągrowiec. 

2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie ze środków Gminy 

Wągrowiec. 

3. Zadanie , o którym mowa w §1 ust. 1, po zakończeniu, przekazane zostanie Powiatowi 

Wągrowieckiemu jako pomoc rzeczowa.   

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 PROJEKT 

 

 

Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR ….RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 lutego 

2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia zadania publicznego                 

z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1603P w miejscowości Łekno odcinku od km 

12+050 do km 12+373 w ramach zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku       

z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”.  

  

Gmina Wągrowiec zobowiązała się wykonać przebudowę odcina drogi powiatowej nr 

1603P w miejscowości Łekno. Zadanie to stanowi integralną część większego zadania  

pn.:„Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej 

części dawnego miasta Łekno”, dofinansowanego w  ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W powyższej sprawie zostanie podpisane 

porozumienie pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gminą Wągrowiec określające warunki 

realizacji ww. zadania. Przebudowana droga wraz z nakładami rzeczowymi będzie 

przekazana na rzecz Powiatu jako pomoc rzeczowa.  

 

 


