
Uchwała Nr xxxv /226/2009

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 24 \vrzesnia 2009r.

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.), art. 8 ust
2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142,
poz 1591 z poźn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje.

1. Powierza się Gminie Pomiechówek do realizacji zadanie o nazwie
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2408W Wólka - Nowe Orzechowo
na terenie Gminy Pomiechówek na odcinku przez wieś Wólka Kikolska.

2. Powiat przekaże środki na realizację zadania zabezpieczone w
budżecie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w
dziale 600 - Transport i Łączność.

3. Zakres przyjętego zadania oraz zasady jego finansowania określi
stosowne porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu oraz
Wójtem.



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Rady Powiatu Nowodworskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie pozbawienia drogi

powiatowej 2408W Wólka - Nowe Orzechowo dotychczasowej kategorii drogi

powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych ustalona została przez Zarząd

Powiatu wysokość środków niezbędnych do przekazania Gminie Pomiechówek na

przebudowę omawianego odcinka (odcinek gruntowy wraz odcinkiem posiadającym

jedynie warstwę wiążącą) przedmiotowej drogi.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy wiążącą się z tym długotrwałą

procedurę administracyjną postanowiono w związku z dobiegającym końca sezonem

na prowadzenie prac budowlanych zawrzeć umowę użyczenia przedmiotowej drogi

do czasu zmiany jej kategorii oraz przygotować stosowne porozumienie określające

zakres przejętego zadania oraz zasady jego rozliczenia.

Chęć wykonania przez Gminę Pomiechówek zadania polegającego na przebudowie

drogi 2408W Wólka - Nowe Orzechowo w granicach administracyjnych Gminy

Pomiechówek w roku bieżącym, której będzie nowym zarządcą wiąże się z

przekazaniem ustalonej kwoty.

Procedura związana z pozbawieniem drogi jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia

do nowej, kategorii drogi gminnej prowadzona będzie niezależnie od prowadzonych

przez Gminę prac i podpisanych dokumentów i nastąpi nie wcześniej niż po

dokonanej przebudowie przedmiotowego odcinka.

W związku z powyższym podjecie uchwały stało się konieczne.



I. Pan Krzysztof Kapusta - Starosta Powiatu Nowodworskiego
2. Pani Anna Kaczmarek - Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego środków
finansowych w wysokości 400000 zł (słownie - czterysta tysięcy zł) na realizację zadania
powierzonego Uchwałą Rady Powiatu Nr 12009 z dnia 2009r. w sprawie
powierzenia Gminie Pomiechówek zadania polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej
Nr 2408W Wólka - Nowe Orzechowo" na odcinku przez wieś Wólka Kikolska (odcinek
gruntowy wraz z odcinkiem na którym wykonano jedynie warstwę wiążącą.

Po zrealizowaniu zadania opisanego w § l Wójt Gminy Pomiechówek zobowiązuje SIę do
przejęcia przedmiotowej drogi i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

l. W ramach realizacji powierzonego zadania Gmina zorganizuje i przeprowadzi
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i będzie nadzorować prowadzone
roboty.

2. Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz innych właściwych przepisów.

l. Zakres prac oraz przyjęte rozwiązania wynikające z przebudowy drogi o której mowa w §
l Gmina Pomiechówek uzgodni z jej zarządcą.

2. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem,
tym samym zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie inwestycyjnym począwszy
od wprowadzenia wykonawcy na budowę do zakończenia i odbioru robót.



3. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Gminę co najmniej dwa dni
robocze wcześniej.

Środki o których mowa w § 1 zostaną przekazane Gminie w terminie do dnia 10 października
2009 roku.

1. Najpóźniej do dnia 15 stycznia 2010 roku Gmina ma obowiązek rozliczenie przekazanych
środków poprzez udokumentowanie poniesionych kosztów związanych z realizacją
zadania polegąjącego na przebudowie przedmiotowej drogi.

2. Niewykorzystane środki lub środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają
zwrotowi na rachunek Powiatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych.

Porozumienie wchodzi w życie a dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.



Umowa użyczenia Nr

Zawarta w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu .09.2009 r. pomiędzy:
Powiatem Nowodworskim z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiecka 10
reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu
1. Starostę Powiatu - Krzysztofa Kapustę
2.Wicestarostę Powiatu - Annę Kaczmarek
zwanym w dalszej treści umowy
Użyczającym, a
Gminą Pomiechówek z siedzibą w Brodach przy ul.
Szkolnej lA; 05-180 Pomiechówek,
reprezentowanym przez:
Wójta Gminy Pomiechówek - Dariusza
Bieleckiego zwanym w dalszej treści umowy
Biorącym do używania.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115 z późno zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość będąca w zarządzie Użyczającego, stanowiąca drogę
powiatową Nr 2408W Wólka - Nowe Orzechowo, położona w Gminie Pomiechówek w zakresie
niezbędnym do realizacji zadania wynikającego z uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr
z dnia.. w sprawie ....

Użyczający oddaje do bezpłatnego używania Biorącemu do używania opisany w § 1przedmiot
użyczenia do czasu pozbawienia drogi 2408W dotychczasowej kategorii drogi powiatowej oraz
zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych na podstawie stosownych uchwał, co nastąpi po
kompleksowej przebudowie przedmiotowej drogi.

l. Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiot użyczenia zgodnie zjego
przeznaczeniem i nie odda go do używania osobie trzeciej bez zgody Użyczającego.

2. Użyczający oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie nakładów na przedmiot użyczenia
w postaci przebudowy drogi.

3. Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia na
wezwanie.

4. Biorący do używania oświadcza, że z dniem dokonania ewentualnego zwrotu przedmiotu
użyczenia zrzeka się wszelkich roszczeń o zwrot poczynionych nakładów pochodzących



Biorący do używania oświadcza, że wszelkie nakłady na przedmiot umowy będzie czynił zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych właściwych, obowiązujących
przepisów prawa.

Spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego.

W sprawach dotyczących przedmiotu umowy, a nie uregulowanych w jej postanowieniach,
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.


