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Uchwała Nr XXXIII/214/2009
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

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.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007r., Nr 19 poz 115 z późnozm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje.

1. Powierza się Gminie Nasielsk do realizacji zadanie o nazwie
"Bieźące utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta i Gminy
Nasielsk".
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 Burmistrzem.
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podjęte
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Zarządcę

Dróg

Powiatowych

Powiatu

w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Nasielsku i chęci

powIerzema tychże zadań Gminie Nasielsk w drugim półroczu roku 2009 ustalono co
następuje:
Gmina Nasielsk podjęła się przejęcia zadania jak na wstępie pod warunkiem przyznania
kwoty w wysokości 84 000 zł przez Zarząd Powiatu ustalonej na podstawie rzeczywistych
kosztów prowadzenia zadania w sezonach 2006, 2007, 2008 oraz pierwszym półroczu 2009r.
Uzgodniono wstępny projekt porozumienia

w sprawie powierzenia

bieżącego utrzymania

dróg powiatowych. Ustalono formę i terminy przekazywania środków finansowych
Powierzenie zadań z zakresu bieżącego utrzymania Gminie Nasielsk z uwagi na rozległą sieć
dróg powiatowych na terenie gminy usprawni szybkość reagowania w nagłych przypadkach i
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
W związku z powyższym koniecznym stało się przygotowanie i podjęcie uchwały.

zawarte w dniu
reprezentowanym

r. pomiędzy Zarządem

Powiatu Nowodworskiego

przez:

Pana Krzysztofa Kapustę - Starostę Powiatu Nowodworskiego
Panią Anną Kaczmarek - Wicestarostę Powiatu Nowodworskiego

w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego utrzymania
zlokalizowanych na terenie gminy Nasielsk.

dróg powiatowych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 8 ust. 2a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Strony
zawierają porozumienie o następującej treści:

Zarząd Powiatu Nowodworskiego powierza, a Gmina Nasielsk przejmuje od dnia
01.07.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg
powiatowych na terenie gminy Nasielsk obejmujące odcinki dróg o łącznej
długości 78,023 km zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr l do
porozumienia oraz mapą z naniesionym przebiegiem i numeracją dróg stanowiącą
załącznik nr 2.

l. Zadania, o których mowa w § 2 obejmują prace z zakresu
utrzymania dróg wykonywane całorocznie, takie jak:

bieżącego

a) naprawy cząstkowe elementów dróg
jezdni ( remonty cząstkowe na bazie emulsji i grysów, remonty cząstkowe
mieszankami mineralno-bitumicznymi
na zimno i na gorąco)
- naprawy nawierzchni chodników, parkingów, zatok oraz wymiana USZkOdzonY,:bj\
elementów sztukowycb (krawętniki, obrzeża, opaski itp.)
"-
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b) ustawianie, naprawa i konserwacja urządzeń zabezpieczających ( bariery
energochłonne, bariery i poręczne na obiektach mostowych, wiaduktach oraz
inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego)
c) odnowa i ustawianie oznakowania pionowego dróg w tym:
- uzupełnianie skradzionych elementów oznakowania pionowego
- wymiana uszkodzonych tablic i słupków znaków drogowych
- ustawianie nowego oznakowania na wniosek Zarządcy drogi lub innych
podmiotów w miejscach niebezpiecznych dla użytkowników drogi
d) mycie i czyszczenie oznakowania pionowego
e) usuwanie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych
- naprawa porwanych poboczy gruntowych, usuwanie wykrotów, itp.
oraz prace wykonywane sezonowo, do których należą:
a) odnowa i malowanie elementów znakowania poziomego w tym:
- malowanie i odnowa linii segregacyjnych i krawędziowych
- malowanie i odnowa przejść dla pieszych, powierzchni wyłączonych z ruchu
oraz innych elementów oznakowania poziomego
b) utrzymanie oraz remonty cząstkowe dróg i poboczy o nawierzchni
gruntowej w tym :
- profilowanie dróg
zagęszczanie dróg po nadaniu im wymaganych spadków podłużnych i
poprzecznych
- uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg gruntowych i poboczy
c) ścinka zawyżonych poboczy gruntowych
d) przywracanie sprawności urządzeń odwadniających, w tym:
- oczyszczanie i odtwarzanie zamulonych rowów odwadniających
- oczyszczanie i naprawa uszkodzonych przepustów pod drogą i zjazdami
- konserwacja i naprawy innych elementów odwodnienia (wpustów ulicznych,
ścieków, studni chłonnych i rewizyjnych, itp.)
e) sprzątanie pasów drogowych
- zbieranie śmieci i innych odpadów
- zbieranie piasku nagromadzonego przy krawężnikach w wyniku prowadzenia
akcji zimowej oraz naniesionego przez spływającą z pól wodę
- likwidacja trawy i chwastów przerastających nawierzchnię chodników oraz
złącza krawężników
1) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym:
- sadzenie i usuwanie drzew oraz frezowanie karp po usuwanych drzewach
- wycinka zakrzaczenia (zapewnienie wymaganej przepisami skrajni drogowej,
usuwanie zieleni zasłaniającej tablice znaków drogowych oraz ograniczającej
trójkąty widoczności na skrzyżowaniach i łukach poziomych dróg)
g) wykaszanie chwastów z poboczy gruntowych dróg
h) udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz naprawy jej uszkodzonych elementów
2. Gmina Nasielsk przejmuje także inne zobowiązania i uprawnienia Zarządcy
drogi wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do
których należą:
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników
wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów
.
inżynierskich dla ruchu w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpiecze' stwa ~.)
użytkowników
.
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W czasie usuwania tych zagrożeń Wykonujący zadania ma prawo do:
- wyznaczenia objazdów drogami różnych kategorii
- wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego
- urządzania czasowego przejazdu przez przyległe grunty w wypadku przerw w
komunikacji na drodze
Właścicielom tych gruntów przysługuje odszkodowanie, które należy wypłacić na
zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przekazana
celowa z budżetu Powiatu Nowodworskiego.

zostanie dotacja

2. Wysokość środków przekazanych przez Powiat na wykonanie zadania ustala
się na kwotę 84000,00 zł brutto (słownie zł: osiemdziesiąt cztery tysiące
00/100), która zostanie przekazana na konto Gminy w dwóch ratach w
wysokości 44000,00 oraz 40000,00 zł płatnych w następujących terminach:
- I rata do 15 lipca 2009 r.
- II rata do 15 grudnia 2009 r.
3. Wysokość środków przeznaczonych przez Powiat na realizację porozumienia w
okresie jego obowiązywania może ulec zwiększeniu w przypadku znacznego
wzrostu kosztów wykonania zadania i ich rzeczywista wartość zostanie ustalona
między Stronami po przedłożeniu przez Gminę Nasielsk kalkulacji
uzasadniającej ich zwiększenie.

Gmina Nasielsk zobowiązuje się do wykonania czynności w zakresie bieżącego
utrzymania dróg powiatowych zgodnie ze standardami określonymi w
Specyfikacjach Technicznych dotyczących wykonania poszczególnych prac
utrzymaniowych.

W zakresie niezbędnym do realizacji porozumienia Burmistrz Nasielska ma prawo
zawierać umowy z innymi podmiotami, czuwając aby realizacja zadań
wynikających z porozumienia wykonywana była z należytą starannością.

Rozliczenie przekazanej dotacji oraz ewentualny zwrot niewykorzystanych środków
nastąpi w terminie 15 dni od daty zakończenia obowiązywania porozumienia tj. do
dnia 15 stycznia roku 2010. Podstawą rozliczenia udzielonej dotacji jest
przedłożenie po upływie każdego kwartału potwierdzonych za zgodność z
oryginałem kopii faktur za wykonane prace.
(
!
Warunkiem ich przyjęcia jest kwartalny odbiór robót dokonany przez Za ą cę
drogi w oparciu o przedstawione sprawozdania zawierające obmiar, lokaliz j
j
wykonanych prac oraz ich wartość.
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Powiat Nowodworski ma prawo do przeprowadzania
kontroli
Gminę czynności będących przedmiotem porozumienia.

Przekazanie utrzymania
Strony porozumienia.

dróg odbędzie

Porozumienie zostało zawarte
31 grudnia 2009 r.

się po dokonaniu

na czas określony

wykonywanych

przeglądu

obowiązuje

przez

dróg przez

do dnia

1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu Stron w każdym czasie.
3. W przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu czynności określonych
porozumieniem potwierdzonych
protokołem kontroli z udziałem przedstawicieli
Gminy Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do rozwiązania porozumienia bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

Wszelkie zmiany
nieważności.

porozumienia

Porozumienie podlega
Mazowieckiego.

wymagają

ogłoszeniu

formy pisemnej

w Dzienniku
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