
z dnia 201 I r. 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami 
powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat 

Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr 62. poz. 558. Nr 1 13. poz. 984, Nr 153, poz. 
1271. Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717. Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Nr 1 16, poz. 
1203. Nr 167. poz. 1759. z 2005 r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175. poz. 1457. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146. poz. 
1055, Nr 181. poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173. poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 
1 I 11, Nr 223, poz. 1458. z 2009 r. Nr 52, poz. 420. Nr 157. poz. 1241. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675. z 201 I r. Nr 21. poz. 1 13. Nr 117. poz. 679. Nr 134, poz. 777, Nr 217. poz. 1281) Rada 
Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. I .Na zasadach określonych w porozumieniu, które stanowi załącznik do uchwały. Gmina Miasto Zgierz 
przyjmuje prowadzenie zadań publicznych Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 
w granicach administracyjnych miasta Zgierza. 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 określa zasady udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy 
Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 
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Uzasadn ien ie 

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142. 
poz. 1591 z późn. zm.). Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień 
z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik do przedmiotowej uchwały stanowi porozumienie zawarte 
pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, a Powiatem Zgierskim z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcie udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz 
w celu realizacji przejętych zadań. 

Id: PGAVU-VSYEX-BSVIi:-i:YBIO-/.WOBB. Projekt Strona 1 



Załącznik do Uchwały Nr 

Rad} Powiatu Zgierskiego 

/ dnia 201 I r. 

POROZUMIENIE zawarte pomiędzy Powiatem Zgierskim i Gminą Miasta Zgierza w sprawie przyjęcia 
przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi 

w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy 
Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań 

Działając na podstawie art. 8 List. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 200Ir. Nr 142. poz. 1591: z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr 62. poz. 558. Nr I 13. poz. 984. Nr 153. poz. 1271. Nr 

214. poz. 1806: / 2003 r. Nr 80. poz. 717. Nr 162. poz. 1568: z 2004 r. Nr 102. poz. 1055. Nr 116. poz. 1203. Nr 

167. poz. 1759: z2005r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175. poz. 1457: z 2006 r. Nr 17. poz. 128. Nr 181 poz. 1337: 

z2007r.Nr 48. poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173. poz. 1218. z2008r. Nr 180. poz. M I I , Nr 223. poz. 1458. 

/ 2009r. Nr 52. poz. 420. Nr 157. poz. 1241. z 20IOr. Nr 28. poz. 142 i 146. Nr 106. poz. 675. Nr 40. poz. 230. 

z 201 Ir. Nr 117. poz. 679. Nr 134. poz. 777. Nr 21. poz. 113). art. 5 ust. 2 ustawy /dn ia 5 czerwca I998r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. / 200 Ir. Nr 142. poz. 1592. ze zm.: / 2002r. Nr 23. poz. 220. 

Nr 62. poz. 558. Nr I 13. poz. 984. Nr 153. poz. 1271. Nr 200. poz. 1688. Nr 214. poz. 1806; z 2003r. Nr 162. poz. 

1568. z 2004r. Nr 102. poz. 1055. Nr 167. poz. 1759. z 2007r. Nr 173. poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. poz. I I I I. Nr 

223. poz. 1458. z 2009r. Nr 92. poz. 753. Nr 157. poz. 1241, / 201Or. Nr 28. poz. 142 i 146. Nr 106. poz. 675, Nr 

40. poz. 230. z 2011r. Nr 21. poz. 113) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy / dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19. poz. I 15 ze zmianami: z 2007r. Nr 23. poz. 136. Nr 192. poz. 1381, z 2008r. 

Nr 54. poz. 326. Nr 218. poz. 1391, Nr 227. poz. 1505. z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101. Nr 86. poz. 720. Nr 168. 

po/. 1323. / 201 Or. Nr 106. poz. 675. Nr 152. po/. 1018. Nr 225. poz. 1466. / 201 Ir. Nr 5, poz. 13. Nr 159. poz. 

945): art. 46 i 48 ustaw) z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst 

jednolity: Dz. U. /20l ( ) r . Nr 80. poz. 526. ze zm. 201Or. Dz. U. Nr 127. poz. 857. Dz. U. z 2009r. Nr 157. poz. 

1241). ora/ w oparciu o uchwalę Nr Rady Miasta /g ier /a /dn ia roku 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto /g ie r / zadań Powiatu Zgierskiego /zakresu zarządu drogami 

powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza i uchwalę Nr Rad) Powiatu 

Zgierskiego z dnia roku w sprawie powierzenia Gminie Miastu /g ie r / prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych m ias ta 

Zgierza a także / uwagi na fakt udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Zgierza w celu 

realizacji przyjętych zadań, o których w treści porozumienia: 

Zarząd Powiatu Zgierskiego, zwany dalej „Przekazującym", w imieniu którego działają: 

I (Krzysztof Kozanecki - Starosta Zgierski 

2(Marcin Karpiński - Wicestarosta Zgierski 

ora/ Prezydenta M i a s t a Zgierza - Iwonę W ieczorek, zwanym dalej ..Przyjmującym'". 

zawierają porozumienie następującej treści: 
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§ 1. I. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przy jmującemu, u trybie art. 19 ust. 
4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19. poz. I 15 ze zmianami) zadati 
i uprawnień określonych wart. 20 pkt 3-5. 7-8. 10-14 i 16 ustawy o drogach publicznych, określonej wyżej, oraz 
przeniesienia ryzy ka odszkodowawczego z tytułu korzystania z dróg przez osoby trzecie na zasadach ogólnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec szkód drogowych na drogach powiatowych w granicach 
administracy jnych miasta Zgierza o łącznej długości 20.786 km. wg wy kazu jak niżej: 

Miasto Zgierz 

Ni 
dl 0£1 

Przebieg di 021 D ługosc 

1 51 Oć E ul Piłsudskiego - ul Szczawińska 
Ł 5136E ul Wiosnv Ludów 3 5 5 5 
s 5102 E ul Konstantynowska -Rondo Sybiraków -ul Konstantynowska 3 377 
4 5157 E ul. Gałczyńskiego - ul Musierowicza 1,984 
5 5158 E ul Kasprowicza - u l Przemysłowa 1,547 

5141 E ul Łęczycka — Skargi - ul Parzęczewska 1/342 
n 5: o: E ul Chełmska-ul Łagiewnicka 3 09 

5159E ul. Miel Czarskiego—ul Kuropatw niskiej 0,624 
o 5155 E ul Targowa 0,334 
10 5153 E ul. Skwarna 0 15 3 
11 : i 52 E ul Urocza 1,025 

R A Z E M 20 "86 

2. Przekazujący powierza, a Przyjmujący przejmuje wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej 
instancji w zakresie objętym porozumieniem z zastrzeżeniem ust. 3. 

>. Przekazujący zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji administracyjnych uzgadniających lokalizację 
urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych. 

4. Prejmując) w decyzjach zezwalających na prowadzenie robót w pasie drogowym, będzie umieszczał 
warunki podane prze/ Przekazującego w decyzjach, o których mowa w ust. 3. 

5. Przejmujący będzie prowadził wszelkie sprawy związane z usuwaniem usterek i wad technicznych, 
powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego, takie jak m.in.: 

a) kontrola zajętego pasa drogowego przez cały okres gwarancji. 

h) w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyegzekwowanie ich usunięcia od zajmującego pas drogowy. 

6. Przejmujący przekaże Przekazującemu kserokopie decy zji administracyjnych zezwalający ch na zajęcie pasa 

drogowego do dnia 3 1.07.2012r. - za pierwsze półrocze i do dnia 3 1.01.2013r. - za drugie półrocze. 

§ 2 . 1 . Odpow iednio w trybie art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 20()8r. Nr 88. poz. 539) Przekazujący udziela Przyjmującemu dotacji w wysokości 
340.000,00 zl (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych), na bieżące turzy manie dróg w roku 20 12. 

2. Dotacja /ostaje udzielona w celu sfinansowania zadań określonych w § I porozumienia, wykonywanych 
w okresie od dnia I sty cznia 2()l2r. do dnia 31 grudnia 2()l2r. 

3. Kwota dotacji w wysokości j . w. zostanie przekazana na rachunek bankowy Przyjmującego w Banku 
w w dwóch ratach: pierwsza w wsyokości 

200.000.00 zl (słownie: dwieście tysięcy złotych) do dnia 31 stycznia 2012r., druga w wysokości 140.000.00 /I 
(słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) do dnia do 15 lipca 2012r. 
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4. Przebieg realizacji zadania, o którym mowa u ^ I porozumienia określa harmonogram rzeczowy stanowiący 
załącznik do niniejszego porozumienia. 

5. Przekazujący zastrzega sobie prawo do kontroli Przejmującego w zakresie objętym porozumieniem. 

6. Niniejsze porozumienie nie stoi na przeszkodzie podjęcia przez Przekazującego działań inwestycyjnych na 
drogach, o których mowa w i; I ust. I niniejszego porozumienia, jak również podjęcia działań dla wykonania robót 
modernizacyjny ch. 

§ 3. Przyjmującemu przysługują prawa i obowiązki określone wart. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
0 drogach publiczny ch (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19. poz. I 15 ze zmianami.). 

§ 4. I. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać środki dotacji oraz środki pozyskane z tytułu przyjęcia zadań 
1 kompetencji na podstawie niniejszego porozumienia, na realizację zadań wy ląc/nie objętych zakresem 
porozumienia i zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowy m. 

2. Przyjmując) rozlicza dotację w okresach półrocznych do 10 dnia miesiąca następującego po półroczu, 
poprzez zestawienie potwierdzonych kserokopii faktur lub innych dokumentów finansowych, w tym 
dokumentujący ch własne koszty Przyjmującego. 

3. Podstawą do przekazania środków będą udokumentowane koszty wraz. z podatkiem VAT bez opłat z tytułu 
odsetek lub kar umownych. 

4. Przy jmujący zapewnia, że wydatkowanie Środków z dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 2C> 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. I I. / 2010r. Nr I 13. poz. 759 ze zmianami). 

5. W przypadku wy korzystania dotacji w sposób nic/godny z postanowieniami § 4 porozumienia Przy jmujący 
/obowiązany jest /wrócić nieprawidłowo wykorzystaną dotację w terminie 30 dni kalendarzowych po upływie 
terminu przewidzianego w ij 4 ust. 2 porozumienia. 

6. Określony w § 4 ust. 5 porozumienia termin zwrotu dotacji dotyczy również zwrotu niewykorzystanej części 
dotacji. 

7. W przypadku opóźnienia zwrotu dotacji (i naruszenia terminu zwrotu dotacji wskazanego u § -I ust. 5 i 6 ) 
Przy jmujący /obowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

§ 5. I. Porozumienie zawiera się na czas określony i obejmuje ono wszy stkie wydatki poniesione przez 
Przy jmującego od dnia I stycznia 2012r. do dnia 3 I grudnia 2012r. 

2. Każda ze stron może porozumienie wypowiedzieć z l-miesięcznym wypowiedzeniem i ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego, jednak prace rozpoczęte przez Przy jmującego i postępowania będące w toktt 
w chwili dokonania wypowiedzenia trwają, do ich zakończenia i podlegają rozliczeniu zgodnie z porozumieniem. 

5. Przy jmujący ma prawo wypowiedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu 
wypowiedzenia, w przy padku zwłoki Przekazującego w przekazaniu środków dotacji przekraczającej 30 dni, licząc 
od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 porozumienia. O k r e s wypowiedzenia rozpoczyna bieg następnego dnia po 
dniu dokonanego wypowiedzenia. 

4. Przekazując) ma prawo wy pow iedzieć porozumienie w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego okresu 
wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Przy jmującego harmonogramu rzeczowego. 
Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg następnego dnia po dniu dokonanego wypowiedzenia. W takim przypadku 
wszystkie działania Przyjmującego ulegają wstrzymaniu i rozliczeniu po inwentaryzacji na dzień rozwiązania 
umow y. 

§ 6. I. Przyjmujący na każde żądanie Przekazującego udziela niezbędny ch informacji z zakresu realizacji 
poro/umienia, a w szczególności / realizacji harmonogramu rzeczowego. 

2. Przekazujący współdziała i udziela niezbędnej pomocy Przy jmującego w trakcie realizacji Porozumienia, 
/w łaszczą w celu realizacji roszczeń lub uprawnień osób trzecich. 

3. Przekazujący zastrzega sobie prawo uczestnictwa w odbiorze robót. 

§ 7. I. Odpow iedzialnymi za mery tory czną realizację porozumienia: 

a) ze strony Przekazującego jest Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu. 

b) ze strony Przy jmującego jest 
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