
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2015 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie przekazania Gminie Aleksandrów Łódzki zarządzania drogą powiatową nr 5167 E na terenie 

Gminy Aleksandrów Łódzki, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 5167 E,  

gm. Aleksandrów Łódzki, realizowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego,  

pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 

zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Zgierskiego, zwanym dalej „Przekazującym”, w imieniu którego działają:  

1) Adam Świniuch - Członek Zarządu; 

2) Wojciech Brzeski  - Członek Zarządu 

oraz Gminą Aleksandrów, reprezentowaną przez: 

Jacka Lipińskiego - Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, 

zwaną dalej „Przyjmującym”.  

§ 1. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na podstawie następujących przepisów:  

a) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 

645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 

b) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 

645, z 2014 r. poz. 645, poz. 1072), 

c) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659, poz. 1310), 

d) art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1115, poz. 1574), 

e) art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 

poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), 

f) uchwały nr V/57/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie za-

warcia porozumienia z Powiatem Zgierskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Aleksandrów Łódzki za-

rządzania drogą powiatową nr 5167 E na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, w szczególności w zakresie 

przebudowy drogi powiatowej nr 5167 E, gm. Aleksandrów Łódzki,  realizowanej ze środków budżetu 

Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, 
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g) uchwały nr V/50/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumie-

nia z Gminą Aleksandrów Łódzki dotyczącego przekazania Gminie Aleksandrów Łódzki zarządzania 

drogą powiatową nr 5167 E na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, w szczególności w zakresie przebu-

dowy drogi powiatowej nr 5167 E, gm. Aleksandrów Łódzki, realizowanej ze środków budżetu Woje-

wództwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. 

§ 2. 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przyjmującemu, na czas realizacji 

zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5167 E, gm. Aleksandrów Łódzki, zadań i upraw-

nień w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 5167 E na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, tj. na odcinku 

1,59 km, w szczególności w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 5167 E, gm. Aleksandrów Łódzki. re-

alizowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji grun-

tów rolnych. 

2. Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku  

i przyznania dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z pro-

dukcji gruntów rolnych. 

§ 3. 1. Przekazujący udzieli Przyjmującemu dotacji celowej w wysokości zabezpieczającej udział własny 

realizacji zadania, tj. w wysokości 40% wartości inwestycji brutto. 

2. Rzeczywista wartość zadania zostanie określona po przeprowadzeniu stosownego postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego . 

§ 4. Dotację celową, o której mowa w § 3 Przekazujący przekaże Przyjmującemu na wskazany przez 

Przyjmującego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia przekazania rozliczenia częściowego lub końco-

wego Przekazującemu przez Przyjmującego. 

§ 5. 1. Termin realizacji zadania strony ustalają nie później niż do dnia 15.09.2015 r., pod warunkiem okre-

ślonym w § 2 ust. 2. 

2. Przyjmujący przedstawi Przekazującemu rozliczenie końcowe w terminie 30 dni od dokonania zapłaty 

Wykonawcy.  

3. Do rozliczenia końcowego Przyjmujący dołączy:  

a) końcowy protokół odbioru robót,  

b) kopie faktur potwierdzone za zgodność wraz z potwierdzeniem dokonania przelewów.  

4. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości Przyjmujący zwróci Przekazującemu niewykorzystaną 

część dotacji, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia dokonania zapłaty wykonawcy.  

§ 6. 1. Przyjmujący wyłoni wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 2 w sposób okre-

ślony w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907). 

2. Odbiór robót nastąpi przy udziale przedstawiciela Przekazującego.  

§ 7. 1. W przypadku wykorzystania przez Przyjmującego udzielonej dotacji niezgodnie z jej przeznacze-

niem Przekazujący może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 do zwrotu dotacji mają zastosowanie przepisy art. 251 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

§ 8. 1. Odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację porozumienia:  

1) ze strony Przekazującego jest: Wydział Inwestycji i Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Zgie-

rzu; 

2) ze strony Przyjmującego jest: Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim 

w Aleksandrowie Łódzkim. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są:  

1) ze strony Przekazującego: Skarbnik Powiatu Zgierskiego; 
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2) ze strony Przyjmującego: Skarbnik Gminy. 

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.  

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Porozumie-

nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

§ 11. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w granicach upoważ-

nień udzielonych przez uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim i Rady Powiatu Zgierskiego i pod-

legają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

  

Członek Zarządu 

Adam Świniuch 

Członek Zarządu 

Wojciech Brzeski 

Skarbnik 

 Powiatu Zgierskiego 

Iwona Stańczyk 

Burmistrz 

 Aleksandrowa Łódzkiego 

Jacek Lipiński 

Skarbnik 

 Aleksandrowa Łódzkiego 

Grzegorz Siech 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 732


		2015-03-03T12:53:17+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




