UCHWAŁA NR XL/259/17
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Łaskim do realizacji
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno-Zalesie wraz
z wykonaniem chodnika"
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
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 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 r. Nr 23,
poz. 136; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz 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 2017 r. poz. 191) Rada Gminy Widawa uchwala co następuje:
§ 1. Mając na uwadze dobro mieszkańców miejscowości Rogóźno postanawia się
przystąpić do zawarcia porozumienia z Powiatem Łaskim, którego celem jest udzielenie
Powiatowi Łaskiemu dotacji rzeczowej polegającej na wykonaniu chodnika przy drodze
powiatowej Nr 2308E w miejscowości Rogóźno na odcinku 224 m w ramach zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno-Zalesie wraz z wykonaniem
chodnika".
§ 2. Wartość dotacji rzeczowej inwestycji, o której mowa w § 1 nie może przekraczać
30.000,00 zł.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do zawarcia porozumienia, którego projekt
stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/254/17 Rady Gminy Widawa z dnia 27 kwietnia
2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Łaskim do realizacji
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno-Zalesie wraz z wykonaniem
chodnika".
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 6. 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
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Załącznik
do Uchwały Nr XL/259/17
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 chodnika przy
drodze powiatowej Nr 2308 E w miejscowości Rogóźno na odcinku 224 m w ramach zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2308E Rogóźno – Zalesie wraz z wykonaniem
chodnika”.
§1
1. Powiat Łaski wspólnie z Gminą Widawa realizują zadanie pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2308E Rogóźno – Zalesie wraz z wykonaniem chodnika”.
2. W ramach zadania Gmina wykona własnymi siłami chodnik przy drodze powiatowej
Nr 2308 E w miejscowości Rogóźno na odcinku 224 m zgodnie z projektem budowlanym
przygotowanym przez p. Zygmunta Sowałę oraz zgłoszeniem budowy
Nr AB.6743.1.608.2016.AC166 z dnia 05.10.2016 r. Kalkulacja kosztów robót
z materiałami stanowi załącznik nr 1.
3. Powiat zakupi i dostarczy na teren budowy materiały w ilościach określonych
w kosztorysie, tj.:
- kostka betonowa grubości 6 cm – 276,75 m² kolor szary
- kostka betonowa grubości 8 cm – 47,25 m² kolor czerwony
- obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm – 451 mb
niezbędne do wykonania chodnika.
4. Gmina zakupi i dostarczy na teren budowy:cement, piasek i kruszywo w ilości niezbędnej
do wykonania chodnika oraz wykona chodnik z materiałów wskazanych w ust. 3 i 4,
zgodnie z załączonym załącznikiem nr 2.
5. Powiat Łaski wyraża zgodę na dysponowanie przez Gminę Widawa gruntem
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stanowiącym odcinek drogi powiatowej Nr 2308 E do celów budowlanych związanych
z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, ust. 1 niniejszego porozumienia.
§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu porozumienia ustala się na dzień 10.06.2017 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu porozumienia ustala się na dzień 30.07.2017 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 – Zygmunt Sowała upr. bud. Nr PNB 61/71,
potwierdzone przez Izbę Inżynierów Budownictwa – zaświadczenie Nr 3810.
§4
1. Gmina wykona i utrzyma na własny koszt zagospodarowanie placu budowy, zapewni
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wprowadzi czasową organizację ruchu
i będzie dbała o oznakowanie przez okres realizacji zadania.
2. Gmina bezpośrednio po wykonaniu robót na własny koszt uporządkuje teren budowy.
3. Powiat dostarczy dokumentację techniczną i projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas realizacji przedmiotu umowy.
4. Powiat zapewni obsługę geodezyjną inwestycji.
§5
Gmina ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Powiatu,
jak również podmiotów trzecich, powstałe w wyniku wykonania przez Gminę robót objętych
zakresem niniejszego porozumienia.
§6
1. Gmina udziela Powiatowi gwarancji jakości i rękojmi na wykonane robót objętych
niniejszym porozumieniem, w szczególności na wszystkie wykonane prace, na okres 24
miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie Strony protokołu
odbioru końcowego robót.
2. Gmina zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszego porozumienia w okresie gwarancji, rękojmi – w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Powiat, nie krótszych jednak niż 14
dni od daty zawiadomienia Gminy o istnieniu wady lub usterki.
3. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Powiat niezwłocznie i potwierdzone
pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi.
4. Niezależnie od roszczeń wynikających z gwarancji jakości, Powiat może wykonać
uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
§7
Powiat Łaski przekaże Gminie cesje własnych roszczeń w zakresie rękojmi od producenta
materiałów, o których mowa w § 1 pkt 3.
§8
Gminie i Powiatowi przysługuje prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym
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w razie naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem znajdują zastosowanie
postanowienia Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
w postaci aneksu.
§ 11
Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze Stron.
Gmina Widawa
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Załącznik Nr 1 do
Porozumienia
Widawa dnia 22.05.2017 r.
Szacunkowy kosztorys na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 2308E Rogóźno – Zalesie na odcinku 224 mb w miejscowości Rogóźno”
1. Cement

6,4 ton x 420,00 zł = 2688,00 zł

2. Piasek

240 ton x 20,91 zł = 5018,40 zł

3. Kruszywo

80 ton x 54,12 zł = 4329,60 zł

4. Koszt oleju napędowego na poszczególnym transporcie:
VOLVO BL 71

210 l x 4,30 zł = 903,00 zł

ZETOR ELA 25EF

160 l x 4, 30 zł = 688,00 zł

STAR ELA 62 LG

60 l x 4,30 zł = 258,00 zł

URSUS SIK 6241

25 l x 4,30 zł = 107,50 zł

Odmularka 286 T

20 l x 4,30 zł = 86,00 zł
Razem: 2042,50 zł

5. Godziny pracy kierowców 115 godzin x 19,85 zł = 2282,75 zł
6. Praca ludzi (3osoby) 680 godzin x 18,71 zł = 12722,80
Razem szacunkowy koszt budowy chodnika: 29084,05 zł
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Załącznik Nr 2 do
Porozumienia
Szacunkowy kosztorys (materiał) na zadanie „Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 2308E Rogóźno – Zalesie na odcinku 224 mb w miejscowości Rogóźno”
1. Cement

6,4 ton x 420,00 zł = 2688,00 zł

2. Piasek

240 ton x 20,91 zł = 5018,40 zł

3. Kruszywo

80 ton x 54,12 zł = 4329,60 zł
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