
Projekt

z dnia  22 września 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie przyjęcia przez  Gminę Mokrsko zadań Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu fragmentem 
drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Turów na terenie Gminy Mokrsko oraz dotacji udzielonej przez Powiat 

Wieluński dla Gminy Mokrsko w celu wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej 
w miejscowości Słupsko-Mątewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów” 

realizowanej w ramach programu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014, poz. 1115) oraz art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 260 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na zasadach określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik do uchwały, wyraża się zgodę na 
przyjęcie przez Gminę Mokrsko  zadania publicznego Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu fragmentem drogi 
powiatowej Nr 4509E Skomlin-Turów na czas realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości 
Słupsko-Mątewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów” realizowanej w ramach 
programu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1 określa zasady udzielenia dotacji przez Powiat Wieluński Gminie 
Mokrsko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Majtyka

1) Zmiany wymienionwej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Mokrsko

z dnia....................2014 r.

POROZUMIENIE

Z dnia……………………

w sprawie przekazania Gminie Mokrsko zadań Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu fragmentem 
drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Turów na terenie Gminy Mokrsko oraz udzielenia dotacji przez 

Powiat Wieluński dla Gminy Mokrsko w celu wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej 
w miejscowości Słupsko-Mątewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów” 

realizowanej w ramach programu NPPDL  Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

zawarte w dniu ………. pomiędzy Zarządem Powiatu w Wieluniu, zwanym dalej „Przekazującym”, 
w imieniu którego działają:

1. Pan Andrzej Stępień  Starosta Wieluński

2. Pan Marek Kieler  Wiecestarosta Wieluński

a

Gminą Mokrsko reprezentowaną przez Pana Tomasza Kąckiego- Wójta Gminy Mokrsko, zwanym dalej 
„Przyjmującym”

§ 1. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na podstawie następujących przepisów:

a/ art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 
1318, zm. Dz. U. 2014 r. poz. 379.)

b/ art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595, zm. poz. 645, zm. Dz. U. 2014 r. poz. 379, 1072)

c/ art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1115)

d/ art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 260, 843, 1446, 
1543, zm. Dz. U. 2014 r. poz. 659)

e/ uchwały Nr…… Rady Powiatu w Wieluniu z dnia……………. w sprawie przekazania Gminie Mokrsko 
zadań Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Turów na 
terenie Gminy Mokrsko oraz udzielenia dotacji przez Powiat Wieluński dla Gminy Mokrsko w celu wspólnej 
realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko-Mątewki wraz z przebudową drogi 
powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów” realizowanej w ramach programu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój

e/ uchwały nr……… Rady Gminy Mokrsko z dnia…….. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez 
Gminę Mokrsko zadań Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej Nr 4509E 
Skomlin-Turów na terenie Gminy Mokrsko oraz udzielenia dotacji przez Powiat Wieluński dla Gminy Mokrsko 
w celu wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko-Mątewki wraz 
z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów” realizowanej w ramach programu NPPDL Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

§ 2. 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przyjmującemu w trybie art.19 
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260, 843, 1446, 1543, zm. 
Dz. U. 2014 r. poz. 659) zwanej dalej „ustawą o drogach” zadań i uprawnień określonych art. 20 pkt. 3, 4, 11, 12, 
13, 14 ustawy o drogach  oraz przeniesienie ryzyka odszkodowawczego z tytułu korzystania z dróg przez osoby 
trzecie na zasadach ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-
Turów w m. Słupsko-Mątewki w zakresie realizacji inwestycji.
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2. Porozumienie zostaje zawarte na okres niezbędny do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko-Mątewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E 
Skomlin-Turów” realizowanej w ramach programu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

3. Porozumienie obowiązuje od dnia otrzymania dofinansowania do dnia bezusterkowego odbioru końcowego 
i zwrotnego przekazania pasa drogowego.

4. Termin realizacji zadania strony ustalają nie później niż do dnia………..

§ 3. 1. Odpowiednio w trybie art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) Przekazujący udziela dotacji w wysokości 165.170,57 zł (słownie sto 
sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy), w celu wspólnej realizacji 
inwestycji  pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko-Mątewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 
4509E Skomlin-Turów” realizowanej w ramach programu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 
w terminie uzgodnionym przez strony Porozumienia

2. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli realizacji Porozumienia przez Przyjmującego na każdym etapie 
jego wykonywania.

3. Do dnia……….. Przyjmujący przedstawi szczegółowe rozliczenie finansowe ze sposobu wydatkowania 
kwoty dotacji przekazując zestawienie potwierdzonych kserokopii rachunków, lub innych dokumentów 
finansowych dokumentujących realizację projektu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupsko-Mątewki wraz 
z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów”.

§ 4. W trybie art. art.19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260, 
843, 1446, 1543, zm. Dz. U. 2014 r. poz. 659) Przekazujący użycza Przyjmującemu grunt pod pasem drogowym 
drogi objętej Porozumieniem na cele budowlane związane z potrzebami zarządzania drogą w zakresie objętym 
niniejszym porozumieniem.

§ 5. 1. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać środki dotacji na realizację zadań wyłącznie objętych 
zakresem Porozumienia.

2. Podstawą do rozliczenia środków będą udokumentowane koszty wraz z podatkiem VAT.

3. Przyjmujący oświadcza, że wydatkowanie środków następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, zm. Dz. U. z 2014r. poz. 
423, 768, 811, 915)

§ 6. 1. Porozumienie obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Przyjmującego przez cały okres, o którym 
mowa w §2  ust.2.

2. Każda ze stron może Porozumienie rozwiązać z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego. Jednak prace rozpoczęte przez Przyjmującego i postępowania będące w toku 
w chwili dokonania wypowiedzenia, trwają do ich zakończenia i podlegają rozliczeniu zgodnie z Porozumieniem.

§ 7. 1. Przyjmujący na każde żądanie Przekazującego udziela niezbędnych informacji z zakresu realizacji 
zadania wskazanego w Porozumieniu.

2. Przekazujący współdziała i udziela niezbędnej pomocy Przyjmującemu w trakcie realizacji Porozumienia.

§ 8. Porozumienie zostało spisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają do swej ważności formy pisemnej i mogą być dokonywane 
w granicach upoważnień udzielonych w uchwałach Rady Powiatu w Wieluniu oraz Rady Gminy Mokrsko.

Przekazujący:  Przyjmujący:
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UZASADNIENIE

Gmina Mokrsko w 2015 roku planuje realizować projekt pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości

Słupsko-Mątewki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turów”.

Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

O dofinansowanie może ubiegać się zarządca drogi, na której realizowana będzie inwestycja. W związku z

powyższym przygotowane zostało Porozumienie w sprawie przekazania zadań Powiatu Wieluńskiego z

zakresu zarządu częścią ww. drogi powiatowej na rzecz Gminy Mokrsko i zabezpieczenia środków

finansowych na realizację zadania w formie partycypacji w jego kosztach.
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