
PROJEKT 

 

Uchwała nr …………………. 

    Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia………………………… 

 

w  sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec realizacji zadania Powiatu 

Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu w ramach 

zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu” 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Powierza się Gminie miejskiej Wągrowiec realizację zadania Powiatu Wągrowieckiego 

dotyczącego przebudowy odcinka ul. Lipowej w Wągrowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. 

Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”  

§ 2. Powiat Wągrowiecki zabezpieczy środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 

w roku 2019. 

§ 3. Szczegółowe warunki powierzenia realizacji zadania oraz zasady jego finansowania określone 

zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gminą miejską Wągrowiec. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                                          Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

…………………………………………. 

                                                                                                                          /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

   do Uchwały nr……………………. 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia …………………………… 

 

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec realizacji zadania Powiatu 

Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu w ramach 

zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”. 

 

          Burmistrz Miasta Wągrowca zwrócił się do Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z wnioskiem o 

dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w 

Wągrowcu”. Dofinansowanie dotyczy drogi powiatowej tj. ulicy Lipowej w Wągrowcu, od 

skrzyżowania z ulicą Kasprowicza do ronda na ulicy Kcyńskiej. 

          Zarząd Powiatu realizując wcześniejsze ustalenia dotyczące ww. ulicy pozytywnie rozpatrzył 

wniosek. 

          Powyższa uchwała pozwoli Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania pn. 

„Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”. 

 

 

                                                                                                                   Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

………………………………………………… 

                                                                                                                 /Małgorzata Osuch/ 

 


