UCHWAŁA NR XL/258/17
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Łaskim do realizacji
zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2309E"
Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r.
poz. 730), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r.
poz. 191 i poz. 659) oraz art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu
infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251; z 2007, Nr 23,
poz. 136; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2017 r. poz. 191) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz. 1920,
poz. 1948 i poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Widawa postanawia się przystąpić do
zawarcia porozumienia z Powiatem Łaskim, którego celem jest udzielenie Powiatowi
Łaskiemu dotacji rzeczowej polegającej na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 2309E
Kolonia Zawady – Zborów przez Zawady na odcinku ok. 3 km.
§ 2. Wartość dotacji rzeczowej, o której mowa w §1 nie może przekraczać 5.000,00 zł.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do zawarcia porozumienia, którego projekt
stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa, a także zamieszczenie jej treści na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda

Id: CE569968-6330-4E49-BAC9-3BFD2B82B663. Podpisany

Strona 1

Załącznik
do Uchwały Nr XL/258/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 maja 2017 r.

Projekt
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu ……........ 2017 roku pomiędzy:
Powiatem Łaskim zwanym w dalszych postanowieniach umowy
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łaskiego, w imieniu którego działają:
1. Teresa Wesołowska Starosta Łaski
2. Marek Krawczyk
Wicestarosta Łaski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
Doroty Cieślak

„Powiatem”

a
Gminą Widawa zwaną w dalszych postanowieniach porozumienia „Gminą” reprezentowaną
przez:
Michała Włodarczyka Wójta Gminy Widawa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Elżbiety Pluta
Uchwałą Nr ......../17 z dnia ………….. 2017 r. Rada Gminy Widawa zobowiązała się do
udzielenia Powiatowi Łaskiemu pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu remontu drogi
powiatowej nr 2309E na odcinku 3 km w miejscowości Kolonia Zawady – Zborów przez
Zawady.
§1
1. Powiat Łaski wspólnie z Gminą Widawa realizują zadanie pn.: „Remont drogi
powiatowej nr 2309E Kolonia Zawady – Zborów przez Zawady na odcinku ok. 3
km”.
2. W ramach zadania Gmina wykona własnymi siłami remont drogi powiatowej nr 2309E
Kolonia Zawady – Zborów przez Zawady na odcinku ok. 3 km polegający na
uzupełnieniu ubytków w jezdni masą asfaltową i zawałowaniu walcem drogowym.
Kalkulacja kosztów robót stanowi załącznik do porozumienia.
3. Powiat zakupi i dostarczy na teren budowy materiały w ilościach niezbędnych do
wykonania przedmiotowego remontu tj.:
- masy asfaltowej,
- kruszywa.
4. W celu realizacji niniejszego porozumienia Gmina zapewni dwóch pracowników
i operatora z walcem drogowym.
5. Powiat Łaski wyraża zgodę na dysponowanie przez Gminę Widawa gruntem
stanowiącym odcinek drogi powiatowej nr 2309E do celów remontowych, o których
mowa w § 1, ust 1 i 2 niniejszego porozumienia.
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§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu porozumienia ustala się na dzień …....... 2017 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu porozumienia ustala się na dzień …....... 2017 r.
3. Zarządca drogi przekaże Gminie teren robót w terminie do pięciu dni roboczych od daty
podpisania przez obie Strony niniejszego porozumienia.
§3
Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawdzony będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Łasku, w imieniu którego występował będzie – oddelegowany pracownik.
§4
Gminie i Powiatowi przysługuje prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym
w razie naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem znajdują zastosowanie
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
w postaci aneksu.
§7
Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze Stron.
Gmina Widawa
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Załącznik do
Porozumienia
Szcunkowy kosztorys na remont drogi powiatowej nr 2309E Kolonia Zawady Zborów przez Zawady na odcinku ok 3,0 km
1. Praca Walca drogowego - 4 dni = 32 godziny
32 x 86,26 zł = 2760,32 zł
2. Praca ludzi (3 osoby) 96 goodzin x 18,71 zł = 1796,16 zł
Razem: 4556,48 zł
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