UCHWAŁA NR III/18/18
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie przejęcia części zarządu drogami powiatowymi w zakresie zimowego
utrzymania dróg w sezonie 2018/2019
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 z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 19 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Łaskiego do wykonania przez Gminę
Widawa zadania publicznego polegającego na częściowym zarządzie drogami powiatowymi
w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 znajdujących się na terenie gminy
Widawa.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu
Łaskiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe, którego projekt
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. 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
Sławomir Stępnik
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 10 grudnia 2018 r.
POROZUMIENIE
w sprawie przekazania części zarządu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania
dróg w sezonie 2018/2019

zawarte w dniu …………………. r. pomiędzy Powiatem Łaskim, reprezentowanym
przez: Zarząd Powiatu Łaskiego, w imieniu i na rzecz którego działają:
Starosta Łaski – …………....................
i Wicestarosta Łaski – …………….......
przy kontrasygnacie …………………. - Skarbnika Powiatu
a Gminą Widawa reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Widawa - ……………
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Widawa – …………………
następującej treści:
§ 1. 1. Powiat Łaski przekazuje na rzecz Gminy Widawa obowiązek zimowego utrzymania
dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Widawa w sezonie 2018/2019.
2. Gmina Widawa przyjmuje do wykonania odśnieżanie dróg w sposób zapewniający
osiągnięcie minimum III, V standardu zimowego utrzymania dróg określonego w załączniku
Nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25.10.1994 r.
(Dz. Urz. MTiGM nr 10, poz. 20). Szczegółowy wykaz dróg, określenie prac niezbędnych do
wykonania oraz maksymalne koszty prac i użytych materiałów określa załącznik do niniejszego
porozumienia.
§ 2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac będzie sprawował Powiatowy Zarząd Dróg
w Łasku, który może wnosić zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanych prac. W imieniu
Gminy Widawa prace określone w § 1 umowy wykonywać będzie Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Widawie zwany Wykonawcą.
§ 3. 1. Maksymalne koszty zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Widawa ustala się
w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym 70 000 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy złotych) za utrzymanie dróg oraz 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) za stałą gotowość służb. Kwota powyższa zostanie przekazana na wskazany przez
Gminę Widawa rachunek bankowy w terminie do dnia 30.05.2019 r. Zapłata nastąpi na
podstawie faktury wystawionej przez Gminę Widawa.
2. Kwota określona w ust. 1 może zostać podwyższona wyłącznie w sytuacji wystąpienia
nadzwyczajnych warunków pogodowych tj. opady śniegu wyższe o min. 20% od
średniorocznych w województwie łódzkim w latach 2014-2017 lub temperatura poniżej -15°C
utrzymująca się przez okres ponad 10 dni potwierdzone raportem stacji meteorologicznej
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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§ 4. Gmina Widawa zobowiązuje się do przedłożenia rozliczeń z wykonywania zadań
objętych niniejszym porozumieniem do dnia 15.05.2019 r. Ceny za poszczególne prace
nie mogą przewyższać łącznej kwoty maksymalnej określonej w załączniku do niniejszego
porozumienia.
§ 5. 1. Wykonujący porozumienie GZUK w Widawie ma obowiązek prowadzenia rejestru
wyjazdu sprzętu odśnieżającego z oznaczeniem daty, godziny wyjazdu i odcinka drogi.
2. Wykonawca w dniach od poniedziałku do piątku przekazuje informacje do Powiatowego
Zarządu Dróg w Łasku drogą mailową pzd@lask.com.pl lub faksem 43 676 22 02 o zakresie
prac prowadzonych w danym dniu. Zadania realizowane od piątku po godz. 15-tej, w sobotę
i niedzielę oraz w pozostałe dni wolne od pracy będą potwierdzone w najbliższy dzień roboczy.
§ 6. Gmina Widawa zobowiązana jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie zimowego utrzymania dróg w czasie trwania
porozumienia.
§ 7. W przypadku stwierdzenia, że Gmina Widawa nie wywiązuje się z realizacji
porozumienia w sposób zapewniający utrzymanie standardów określonych w § 1 ust. 2
niniejszego porozumienia, Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku wnioskuje do Zarządu Powiatu
Łaskiego o rozwiązanie niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji
porozumienie ulega rozwiązaniu po złożeniu Gminie Widawa stosownego oświadczenia przez
Zarząd Powiatu Łaskiego. Gminie Widawa przysługiwać będzie wyłącznie kwota
wynagrodzenia za prace zrealizowane do dnia rozwiązania porozumienia obliczane zgodnie
z załącznikiem do niniejszego porozumienia. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Gminę Widawa.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia będą dokonywane w formie
pisemnej podpisanej przez obie strony.
§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia …………….. r. do dnia 01.05.2019 r.
§ 11. 1. Porozumienie
Łódzkiego.

podlega

publikacji

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Łaskim.
§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Powiat Łaski:
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Załącznik Nr 1
do porozumienia w sprawie przekazania części zarządu drogami powiatowymi w zakresie
zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Widawa – III standard zimowego
utrzymania dróg
1. Nr 2311E Widawa – Kiełczygłów

- 8,88 km

Razem: 8,88 km
II. Wykaz prac niezbędnych do wykonania na drogach dla uzyskania III standardu
zimowego utrzymania dróg:
1. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
2. Jezdnia posypana na: skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach
o pochyleniu >4%, przystankach autobusowych i innych miejscach ustalonych przez zarządcę
drogi.
III. Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Widawa – V standard zimowego
utrzymania dróg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr 1765E Pstrokonie – Widawa
Nr 2306E G. Grabińskie – Korczyska
Nr 2307E Strumiany – Witoldów
Nr 2308E Rogóźno – Patoki
Nr 2308E Rogóźno – Chociw
Nr 2309E Chociw – Chrząstawa
Nr 2310E Widawa – Zawady
Nr 2309E Brzyków – Chociw
Nr 2312E Osieczno – Konopnica
Nr 2313E Konopnica – Ochle

- 6,99 km
- 0,80 km
- 2,36 km
- 6,84 km
- 1,93 km
- 6,77 km
- 2,24 km
- 9,03 km
- 0,42 km
- 1,54 km
Razem: 38,92 km

IV. Wykaz prac niezbędnych do wykonania na drogach dla uzyskania V standardu
zimowego utrzymania dróg:
1. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
2. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania,
przystanki autobusowe),
3. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników.
Maksymalne koszty wykonania wyżej opisanych prac i zakupu materiałów nie mogą
przekroczyć kwoty 70 000 zł - zgodnie z szacunkową kalkulacją sprzętu i materiału
wykorzystywanego do odśnieżania i posypywania dróg powiatowych w sezonie zimowym
2018/2019, sporządzoną przez GZUK w Widawie w dniu 23.11.2018 r.
Koszt utrzymania stałej gotowości służb wynosi 10 000 zł. za cały okres trwania
porozumienia.
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