
 

 

U C H W A Ł A     NR     XX / 132 / 2004 r. 

 

R A D Y   P O W I A T U   Ł O W I C K I E G O 

 

                                                 z dnia   25   sierpnia   2004   roku 

 

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi. 

 

 

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

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 

poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153                

poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 19 

ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 71               

poz. 838, Nr 86 poz. 958, Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, 

Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216                     

poz. 1826, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124) Rada 

Powiatu Łowickiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Powierza się Gminie Łowicz zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową Nr 38307 Niedźwiada – Niedźwiada na odcinku 3850 m na terytorium Gminy 

Łowicz. 

2. Przyjmuje się projekt porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Łowicz zadań 

Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą określoną w ust. 1 oraz udzielenia dotacji 

przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu realizacji przyjętych zadań, w brzmieniu 

jak w załączniku Nr 1 do Uchwały. 

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do podpisania porozumienia w brzmieniu 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 



§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XX/132/2004 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 25 sierpnia 2004 r. 

 

P O R O Z U M I E N I E 

 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową Nr 38 307 Niedźwiada – Niedźwiada na odcinku 3850 m na terytorium Gminy 

Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu realizacji 

przyjętych zadań. 

 

Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),                

art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) w oparciu o Uchwałę 

...........................Rady Powiatu Łowickiego z dnia .................2004 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi i Uchwałę .....................Rady Gminy w Łowiczu z dnia .........2004 r.                      

w sprawie przyjęcia przez Gminę Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą 

powiatową Nr 38307 Niedźwiada – Niedźwiada na odcinku 3850 m na terytorium Gminy 

Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu realizacji 

przyjętych zadań w wyniku których doszło do przekazania i przyjęcia zadań z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi w dniu ...................... pomiędzy Zarządem Powiatu 

Łowickiego zwanym dalej „Przekazującym” w imieniu którego działają: 

1. Starosta Łowicki – Cezary Dzierżek 

2. Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Waldemar Osica 

a Wójtem Gminy Łowicz – Andrzejem Barylskim, zwanym dalej „Przyjmującym”, zostało 

zawarte porozumienie następującej treści: 

 

 

 

 



§ 1 

  

1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przyjmującemu                   

w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) zwanej „ustawą o drogach” zadań               

i uprawnień określonych w art. 20 pkt 3,4,7,8,10,11,12,13,14 i 16 ustawy o drogach oraz 

przeniesienie ryzyka odszkodowawczego z tytułu korzystania z dróg przez osoby trzecie 

na zasadach ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec drogi powiatowej 

określonej w preambule porozumienia . 

2. Zarząd Powiatu Łowickiego upoważnia Wójta Gminy Łowicz do wydawania decyzji 

administracyjnych w zakresie objętym Porozumieniem. 

 

§ 2 

  

1. Odpowiednio w trybie art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego Przekazujący udziela dotacji w wysokości                 

15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na realizację zadań zarządczych                

o których mowa w § 1 ust. 1 w okresie od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r. w tym kwotę 

3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) na bieżące utrzymanie drogi i kwotę 

12.000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na zadania inwestycyjne. 

2. Dotacja zostaje udzielona w celu sfinansowania zadań określonych w § 1 Porozumienia 

wykonywanych w okresie od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r. 

3. Kwota dotacji zostanie przekazana na rachunek bankowy Przyjmującego                                  

Nr ......................................................................................................................................... 

w   terminie do dnia ............................     

4. Przebieg realizacji zadania o którym mowa w § 1 Porozumienia określa harmonogram 

rzeczowy stanowiący załącznik do niniejszego Porozumienia. 

5. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli realizacji Porozumienia przez Przyjmującego 

na każdym etapie jego wykonywania. 

6. Do dnia .................. Przyjmujący przedstawia szczegółowe rozliczenie finansowe ze 

sposobu wydatkowania kwoty dotacji poprzez zestawienie potwierdzonych kserokopii 

rachunków lub innych dokumentów finansowych w tym dokumentujących własne koszty 

Przyjmującego. 

 



§ 3 

  

W trybie art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) Przekazujący ponosi na rzecz Przyjmującego posiadanie 

(władanie) gruntami pod pasami drogowymi drogi objętej Porozumieniem z jednoczesnym 

upoważnieniem do wykonywania uprawnień posiadacza zależnego w pełnym zakresie, 

wynikającym z Porozumienia i obowiązujących przepisów (dzierżawy, najmu, użyczenia).  

 

§ 4 

 

1. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać środki dotacji, oraz środki pozyskane z tytułu 

przyjęcia zadań i kompetencji na podstawie niniejszego Porozumienia, na realizację zadań 

wyłącznie objętych zakresem Porozumienia i zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

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

bez opłat z tytułu odsetek lub kar umownych. 

3. Przyjmujący oświadcza, że wydatkowanie środków następować będzie zgodnie z ustawą    

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 5 

 

1. Porozumienie obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Przyjmującego przez cały 

okres o którym mowa w § 2. 

2. Każda ze stron może Porozumienie rozwiązać z 1 miesięcznym wypowiedzeniem i 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. 

3. Przyjmujący ma prawo odstąpić od Porozumienia za 7 dniowym uprzedzeniem,                         

w przypadku zwłoki w przekazaniu środków dotacji przekraczającej 30 dni, licząc od 

terminu o którym mowa w § 2 ust. 3 Porozumienia. 

4. Przekazujący ma prawo odstąpić od Porozumienia za 7 dniowym uprzedzeniem,                       

w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia harmonogramu rzeczowego. 

W takim wypadku wszystkie działania Przyjmującego ulegają wstrzymaniu i rozliczeniu 

po inwentaryzacji na dzień rozwiązania umowy. 

 



§ 6 

 

1. Przyjmujący na każde żądanie Przekazującego udziela niezbędnych informacji z zakresu 

realizacji Porozumienia, a w szczególności z realizacji harmonogramu rzeczowego. 

2. Przekazujący współdziała i udziela niezbędnej pomocy Przyjmującemu w trakcie 

realizacji Porozumienia, zwłaszcza w celu realizacji roszczeń lub uprawnień osób trzecich. 

 

§ 7 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację Porozumienia są: 

Ze strony Przekazującego: 

- Pan Andrzej Stajuda – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu  

      Ze strony Przyjmującego  

- Pan Andrzej Barylski – Wójt Gminy Łowicz 

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację Porozumienia są: 

Ze strony Przekazującego 

- Pani Zofia Lepieszka – Skarbnik Powiatu Łowickiego 

      Ze strony Przyjmującego 

 

§ 8 

 

Porozumienia zostało spisane w czterech 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 Łowickiego              

i Rady Gminy Łowicz. 

 

 

 

Przekazujący                                                                                           Przyjmujący 

 



Załącznik do Porozumienia z dnia ................................. w sprawie przyjęcia uprawnień                      

i obowiązków zarządcy dróg w granicach administracyjnych Gminy Łowicz oraz udzielenia 

dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu realizacji przyjętych zadań. 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM RZECZOWY WYKONANIA ROBÓT 

W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH 

 

 

 

I Dział 600/60014/4300 – Transport i Łączność / Drogi Powiatowe / Usługi 

Remontowe. 

 

1. Utrzymanie letnie wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym wykonywane na 

bieżąco. 

2. Utrzymanie zimowe dróg – czas realizacji IV kwartał 2004 r. 

 

II Dział 600/60014/6050 – Transport i Łączność / Drogi Powiatowe / Inwestycje. 

 

1. Wykonanie nakładki od drogi krajowej Nr 2 przez wieś Niedźwiada - czas 

realizacji III – IV kwartał 2004 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

 

 

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego 

z zakresu zarządu drogą powiatową w granicach administracyjnych Gminy Łowicz. 

 

 

Mając na uwadze działania podejmowane przez Gminę Łowicz na drodze powiatowej 

Nr 38 307 Niedźwiada – Niedźwiada o długości 3850 m, dotyczące przewidywanych 

inwestycji, proponuje się zawarcie porozumienia na okres od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r. 

obejmującego zadania i uprawnienia określone w art. 20 z wyłączeniem pkt 1,2,6, i 9 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.). 

Przedmiotowa droga łączy się z drogą krajową Nr 2 i po modernizacji może spełniać 

rolę drogi objazdowej. 

Przekazanie zadań i uprawnień określonych w art. 20 w/w ustawy pozwoli na szybką 

obsługę spraw mieszkańców, dotyczących infrastruktury technicznej przedmiotowej drogi. 

 

 


