
 

 

POROZUMIENIE 

 z dnia  30.01.2023 r.  

zawarte przez Zarząd Powiatu w Wieluniu i Wójta Gminy Wierzchlas w sprawie powierzenia Gminie 

Wierzchlas prowadzenia zadań publicznych Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu drogą powiatową 

nr 4523E Ruda-Mierzyce-Kamion od drogi powiatowej nr 4519E do drogi powiatowej nr 4524E 

znajdującą się w granicach administracyjnych oraz deklaracji współfinansowania przez Powiat 

Wieluński i Gminę Wierzchlas realizacji przyjętych zadań 

Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 

z 2023 r. poz. 40), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 19 ust. 4, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185) art. 46 i 48 ustawy z dnia 

13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. Z 2022 r. poz. 2267) oraz 

art. 216 ust.3 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1634, 1692, 1747, 1079,1768, 1725, 1964, 2414), w oparciu o Uchwałę Nr LXIII/382/23 Rady Powiatu 

w Wieluniu z dnia 20.01.2023r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzchlas prowadzenia zadań publicznych 

Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 4523E Ruda-Mierzyce-Kamion na odcinku od 

drogi powiatowej nr 4519E do drogi powiatowej nr 4524E i Uchwałę Nr LII/375/2023 Rady Gminy Wierzchlas 

z dnia 26.01.2023r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wieluńskiego prowadzenia zadań publicznych Powiatu 

Wieluńskiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 4523E Ruda-Mierzyce-Kamion na odcinku od drogi 

powiatowej nr 4519E do drogi powiatowej nr 4524E oraz deklaracji współfinansowania realizacji przyjętych 

zadań, w wyniku których doszło do przekazania i przyjęcia zadań z zakresu zarządu drogą powiatową w dniu 

30.01.2023r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Wieluniu zwanym dalej „Przekazującym”, w imieniu którego 

działają: 

1. Starosta – Pan Marek Kieler 

2. Wicestarosta – Pan Krzysztof Dziuba, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pana Przemysława Krężla 

a Wójtem Gminy Wierzchlas  – Panem Leszkiem Gierczykiem,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Arkadiusza Patyka zwanym dalej „Przyjmującym”, zostało 

zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Przekazującego Przyjmującemu w trybie 

art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 

1783, 2185) zwanej „ustawą o drogach” zadań i uprawnień określonych w art. 20 pkt. 3, 7, 11, 13, 14 ustawy 

o drogach. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1737



2. Powierza się Gminie Wierzchlas zadania Powiatu Wieluńskiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 

4523E Ruda-Mierzyce-Kamion na odcinku od drogi powiatowej nr 4519E do drogi powiatowej nr 4524E 

znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Wierzchlas, w związku z realizacją zadania polegającego 

na remoncie ww. drogi powiatowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na okres od 01.02.2023r. 

do 31.12.2028r. 

§ 2. 1. Formalne przejęcie zadania nastąpi poprzez podpisanie protokołu przekazania zawierającego m. in. 

wskazanie odcinka drogi oraz opis aktualnego stanu technicznego przejmowanego odcinka wraz 

z dokumentacją fotograficzną. 

2. Przyjmujący przy współpracy z Przekazującym opracuje WNIOSEK o dofinansowanie w ramach 

RZĄDOWEGO FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG i złoży go jako podmiot uprawniony do Wojewody 

Łódzkiego. 

§ 3. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń finansowych związanych z realizacją zadania: 

1) Gmina deklaruje realizację zadania ze środków pochodzących z dofinansowania z RFRD. 

2) W przypadku, gdyby wartość całkowita zadania przewyższy otrzymane dofinansowanie, Gmina pokryje 

50 % różnicy pomiędzy wartością całkowitą zadania, a otrzymanym dofinansowaniem ze środków 

własnych po wprowadzeniu środków do budżetu jednostki na dany rok. 

3) Przekazanie Gminie dotacji na pokrycie 50% różnicy pomiędzy wartością całkowitą zadania, a 

otrzymanym dofinansowaniem nastąpi w oparciu o umowę, w której strony ustalą warunki przekazania, 

wydatkowania i rozliczenia dotacji po wprowadzeniu środków do budżetu Przekazującego na dany rok. 

§ 4. W trybie art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Przekazujący przenosi na rzecz 

Przyjmującego władanie gruntami pod pasami drogowymi drogi objętej Porozumieniem z jednoczesnym 

upoważnieniem do wykonywania uprawnień posiadacza zależnego w pełnym zakresie, wynikającym 

z Porozumienia i obowiązujących przepisów do czasu rozliczenia inwestycji z Urzędem Wojewódzkim 

w Łodzi i utrzymania trwałości inwestycyjnej, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r. 

§ 5. Realizacja niniejszego porozumienia jest zależna od uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. Porozumienie ulega rozwiązaniu w dniu powzięcia przez strony niniejszej umowy wiadomości 

o niezakwalifikowania wniosku do dofinansowania. Porozumienie może także zostać rozwiązane w wyniku 

zgodnego oświadczenia stron. 

§ 6. 1. Przyjmujący na każde żądanie Przekazującego udziela niezbędnych informacji z zakresu realizacji 

Porozumienia. 

2. Przekazujący współdziała i udziela niezbędnej pomocy Przyjmującemu w trakcie realizacji 

Porozumienia, zwłaszcza w celu realizacji roszczeń lub uprawnień osób trzecich. 

§ 7. Przekazujący udziela Przyjmującemu prawa do dysponowania nieruchomością wskazaną w § 1 pkt 2  

na cele budowlane polegające na remoncie przedmiotowego odcinka drogi. 

§ 8. 1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację Porozumienia są: 

1) ze strony Przekazującego: Pan Marek Kieler –  Starosta Powiatu Wieluńskiego; 

2) ze strony Przyjmującego: Pan Leszek Gierczyk – Wójt Gminy Wierzchlas. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację Porozumienia są: 

1) ze strony Przekazującego:  Pan Przemysław Krężel – Skarbnik Powiatu Wieluńskiego; 

2) ze strony Przyjmującego:  Pan Arkadiusz Patyk  – Skarbnik Gminy Wierzchlas. 

3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu przekazania i przyjęcia zadań są: 

1) ze strony Przekazującego: Pan Bartłomiej Panek – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu; 

2) ze strony Przyjmującego: Pan Karol Sakowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. 

§ 9. Porozumienie zostało spisane w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Porozumienie 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają do swej ważności formy pisemnej i mogą być dokonywane 

w granicach upoważnień udzielonych w uchwałach Rady Powiatu w Wieluniu i Rady Gminy Wierzchlas. 

 

Przekazujący:       Przyjmujący: 

  

Starosta Wieluński 

 

 

Marek Kieler 

 

Wicestarosta Wieluński 

 

 

Krzysztof Dziuba 

 

Skarbnik Powiatu 

 

 

Przemysław Krężel 

Wójt Gminy Wierzchlas 

 

 

Leszek Gierczyk 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

Arkadiusz Patyk 
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