
UCHWAŁA NR XXVII/175/08 
RADY GMINY LUTOMIERSK 

z dnia 30 lipca  2008  r. 
 
 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pab ianickiemu przy 
realizacji zadania publicznego z zakresu zarz ądu drog ą powiatow ą. 

 
Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.10 ust.2, art.42 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, 
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, 
poz.717, Nr 162, poz.1568,z 2004r Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203,Nr 167, poz.1759, z 
2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r.Nr 48 
poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218); art.19 ust.1,2 pkt.3, art. 20 pkt.5 ustawy z 
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Dz. U. Nr 23, 
poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326); art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz.2104, z 2007r. Nr 82, 
poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) RADA  GMINY  
LUTOMIERSK  uchwala, co następuje: 
 

§1. 1 Udziela się pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu, w imieniu 
którego działa Zarząd Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania publicznego z 
zakresu zarządu drogą powiatową nr 3314E. 

2.Przedmiotem pomocy, o której mowa w ust.1 jest zakup i zamontowanie 
przez Gminę Lutomiersk progów zwalniających przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Lutomiersku. 

3.Wartość udzielanej pomocy rzeczowej szacuje się na kwotę 10.000 zł. 

4.Pokrycie kosztów realizacji przedmiotu pomocy określonego w ust.2 nastąpi 
bezpośrednio z budŜetu Gminy. 

5.Celem pomocy jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów przy szkołach i w 
ich otoczeniu. 

§2. Szczegółowe warunki, zasady i terminy udzielenia pomocy, o której mowa 
w § 1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lutomiersk a  
Powiatem Pabianickim. 

§3. UpowaŜnia się Wójta Gminy Lutomiersk do podpisania umowy, o której 
mowa w § 2 z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk. 

§5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Lutomiersk. 
 

                                                                           


