UCHWALA NR IV/42/2019
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Ożarów w zarząd
części drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcin oraz zawarcia
porozumienia z Gminą Ożarów, którego przedmiotem będzie realizacja
przebudowy dróg gminnych na terenie obu gmin w msc. Bożęcin gm.
Wilczyce i Sobótka gm. Ożal'ów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i ali. 74 ust. I ustawy z dnia 8 marca
1990 L o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 L, poz. 994 ze zm.) oraz art.
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z
2018 L, poz. 2068 ) uchwala się. co następuje:

l. Wyraża się zgodę na przekazanie w zarząd Gminie Ożarów części drogi
gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcin oraz zawarcie porozumienia
z Gminą Ożarów w przedmiocie realizacji przebudowy dróg gminnych
tworzących jeden ciąg komunikacyjny.
2. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania prowadzenia zadania, o którym
mowa w ust. l, nastąpią w drodze porozumienia zawartego pomiędzy
Wójtem Gminy Wilczyce a Burmistrzem Ożarowa stanowiącego załącznik
nr l do niniejszej uchwały.
~ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

p.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/42/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 L
W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Ożarów w zarząd części
drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcin oraz zawarcia porozumienia z
Gminą Ożarów, którego przedmiotem będzie realizacja przebudowy dróg
gminnych na terenie obu gmin.
Przepisy art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990 L o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 L, poz. 994 ze zm.) stanowią
odpowiednio, że:
"Art. 18. 2. Do wyłqcznej właściwości rady gminy należy:
12) podejmowanie uchwal w sprawach współdzialania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majqtku;"
"Art. 74. l. Gminy mogq zawierać porozumienia międzygminne w sprawie
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. "
Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 L, poz. 2068 )
,,4. Zarzqdzanie drogami publicznymi może być przekazywane między
zarzqdcami w trybie porozumienia, reg/ll/ljqcego w szczególności
wzajemne rozliczenia finansowe. "
Gmina Ożarów pismem z dnia 27.08.20 18L wystąpiła o przekazanie
zarządzania drogą gminną nr 395052 T Bugaj - Bożęcin dla potrzeb ubiegania
się o środki pomocowe, wskazując jako źródło - " Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" Powyższy wniosek
uzyskał pozytywną opinię Wójta Gminy Wilczyce.
W projekcie uchwały proponuje się wyrażenie zgody na powierzenie Gminie
Ożarów zadania z zakresu zarządzania drogą gminną nr 395052 T Bugaj Bożęcin, łączącej wraz z drogą gminną Nr 360070T Sobótka za torem - Sobótka
kolonia, drogę krajową nr 79 z drogą powiatową
nr 0736T Bożęcin Przezwody - Pęczyny - Kleczanów.
Obydwie drogi gminne tworzą naturalny ciąg komunikacyjny łączący drogę
krajową z drogą powiatową.
Realizacja przez Gminę Ożarów powyższego zamierzenia, czy to ze
wskazanego źródła finansowania, czy też innego, przysporzy korzyści obydwu
samorządom. Rada Gminy Wilczyce przedmiotową uchwałą wyraża wolę
przekazania zadania pozostającego w zakresie właściwości gminy. Taka
uchwała ma charakter intencyjny. Uchwała normuje bowiem ogólne podstawy
do zawarcia szczegółowego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Wilczyce
a Burmistrzem
Ożarowa odnośnie współdziałania
przy planowanym
przedsięwzięciu.

•

•
W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Gminy
Wilczyce uchwały w tej sprawie.
Podjęcie przez Radę Gminy Wilczyce przedmiotowej uchwały nie rodzi
dodatkowych skutków finansowych dla budżetu gminy Wilczyce.

Załącznik nr l
do Uchwały Nr łV/42/2019
Rady Gminy Wilczyce
zdnia 12 lutego 2019 r.

POROZUMIENIE

w sprawie pn:ekazania przez Gminę Wilczyce zarz:ldzania CZęSClądrogi gminnej nr
395052 T Bugaj - Bożęcin Gminie Ożarów celem realizacji przebudowy dróg gminnych
na terenie obu gmin stanowhlcych jeden ci:lg komunikacyjny w msc. Bożęcin i Sobótka.

zawarte w dniu
27-612 Wilczyce

2019 roku pomiędzy Gminą Wilczyce z siedzibą w Wilczyce 174,
posiadająca
REGON
830-40-97-90
oraz NIP 864-17-97-723,

reprezentowaną przez:
Pana mgr Roberta Palucha - Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Pani mgr Agnieszki Wrwsek - Skarbnik

Gminy

zwaną w treści Porozumienia "Przekazującym"
a
Gminą
Ożarów
posiadająca REGON
reprezentowaną przez:

ul.
Stodolna
l,
27-530
Ożarów
z
siedzibą
przy
830409850 oraz NIP 8631624866 zwaną dalej "Przejmującym"

Pana mgr Marcina Majchera

- Burmistrza

,

Ożarowa

przy kontrasygnacie Pani mgr Stefanii Dziedzic - Skarbnik

Gminy

zwanymi dalej "Stronami"

na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 L o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) strony zawierają porozumienie o następującej treści:

Sl
l. "Przekazujący" przekazuje, a "Przejmujący" przejmuje zarządzanie częścią drogi gminnej
nr 395052 T Bugaj - Bożęcin w miejscowości Bożęcin tj. na odcinku od km 3 +290
do km 3 +340 w zakresie zadań określonych wart. 20 pkt. 2 i 3 w ustawie z dnia 21
marca 1985 L o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 L, poz. 2068) w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 360070T
Sobótka za torem - Sobótka kolonia na odcinku od km 2+728 do km 4+ 706 w
miejscowości Sobótka" stanowiących jeden ciąg komunikacyjny.
2. Gmina Ożarów oświadcza
określonym w ust.1.

że przejmuje

w zarządzanie

drogę gnunną w zakresie

\
Na mocy niniejszego porozumienia Przejmujący uprawniony jest do dokonywania wszelkich
czynności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. o którym mowa w Sl ust.l.

l.

Przekazujący

oświadcza,

że

udostępnia

Przejmującemu

teren

dla

realizacji

zadania, o którym mowa w S! ust.! .
2. W przypadku konieczności nabycia nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadania
inwestycyjnego. o którym mowa w S! ust.!, zarówno w trybie cywilnoprawnym, jak
i administracyjnoprawnym w trybie określonym Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycj i w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 20l8r., poz. 1474), wszelkie obowiązki związane z regulacją
stanów prawnych przejmowanych nieruchomości i wypłatą ewentualnych odszkodowaI1
będą obciążaly Przejmującego. przy czym nabycie nieruchomości nastąpi m: rzecz
Gminy Wilczyce.
3. Do obowiązków Przekazującego należy sporządzenie opisu technicznego oraz dokonania
zgłoszenia zamiaru przebudowy drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcin w
miejscowości Bożęcin tj. na odcinku od km 3 +290 do km3 +340 w Starostwie
Powiatowym w Sandomierzu.
4. Do obowiązków Przyjmującego należy stinansowanie nadzoru geodezyjnego, nadzoru
inwestorskiego wraz z wykonaniem robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. w trybie ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. prawo zamówieI1 publicznych oraz ewentualne koszty opisane w ust. 2.
5. Przejmujący zobowiązuje się do przekazania Przekazującemu sprawozdania z realizacji
zadał] wynikających z niniejszego porozumienia po ich zakończeniu, zawierającego
szczegółowy wykaz '-"ykonanych oraz wchodzących w ich zakres prac.

Koszty realizacji wszystkich przyjętych na mocy niniejszego porozumienia zadaI1 zarządcy
drogi, koszty '-"ykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w Sl ust. l ,
obejmujące, koszty regulacj i stanów prawnych nieruchomości włącznie z kosztami wyplaty
odszkodowań za grunty przejęte' pod drogę. o którym mowa w S 3 ust.2 ,
ponoszone będą w całości przez Przejmującego.

Postanowienia 111 111 ejszego porozumienia obowiązują od dnia podpisania porozumienia do
dnia ostatecznego zakoI1czenia realizacji zadania. o którym mowa w SI ust.!, przez
Przejmującego ..

l. W przypadku niewykonania przez którąkolwiek ze stron , z przyczyn niezależnych
od Stron, obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia, Strony dopuszczają
możliwość wcześniejszego jego rozwiązania na mocy porozumienia Stron i określenia
ewentualnych dalszych zasad współpracy na mocy odrębnego porozumienia.

r

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Spory związane z realizacją porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego
dla siedziby Przekazującego.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących
dla każdej ze Stron.
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