UCHWAŁA NR XLI/429/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi
na terenia Miasta Pabianic w zakresie pełnienia funkcji inwestora nad realizacją drogowego
zadania inwestycyjnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu przy
realizacji zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi - ul. Łaska.
Na podstawie art 10 ust. 1. i 2. i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834); art. 19. ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1005 i poz. 1595); art. 216 ust. 2 pkt 5,
art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305,
poz. 1535) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska w Pabianicach wyraża zgodę na przejęcie od Województwa Łódzkiego
prowadzenia przez Miasto Pabianice zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami
wojewódzkimi na terenie Miasta Pabianice w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji
zadania pod nazwą „Budowa dróg dla rowerów dochodzących do węzłów przesiadkowych
komunikacji miejskiej – jako niezbędny, uzupełniający element projektu - zaprojektuj i wybuduj CZĘŚĆ 1 - ETAP B Pabianice, ul. Łaska” w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz
z towarzyszącymi chodnikami.
2. Przejęcie powierzonego zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na czas realizacji inwestycji.
§ 2. Przejęcie prowadzenia powierzonego zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy
odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Pabianice a Województwem Łódzkim
regulującego szczegółowo zakres rzeczowy powierzonego zadania oraz zasady wspólnej realizacji
inwestycji.
§ 3. 1. Udziela się z budżetu Miasta Pabianice pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu,
w imieniu którego działa Zarząd Województwa przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu
drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łaska na odcinku od skrzyżowania z ulicą 15 Pułku Piechoty
"Wilków" do skrzyżowania z ulicą Zamkową na terenie Miasta Pabianic.
2. Przedmiotem pomocy, o której mowa w ust. 1 jest zaprojektowanie i wykonanie przez Miasto
Pabianice dróg dla rowerów wraz z towarzyszącymi chodnikami w ramach zadania pod nazwą
„Budowa dróg dla rowerów dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej – jako
niezbędny, uzupełniający element projektu - zaprojektuj i wybuduj - CZĘŚĆ 1 - ETAP B Pabianice, ul.
Łaska”.
3. Wartość udzielanej pomocy rzeczowej nie przekroczy kwoty 2.660.000,00 zł (słownie: dwa
miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych.
4. Pokrycie kosztów realizacji przedmiotu określonego w ust. 2 nastąpi bezpośrednio z budżetu
Miasta ze środków własnych Miasta oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków
budżetu państwa.
5. Środki finansowe na pomoc rzeczową, o której mowa w ust. 1 są zabezpieczone w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021-2035, dział 600 rozdział 60004 § 6057
i § 6059.
6. Przedmiot określony w ust. 2 jest częścią projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji
miejskiej w Pabianicach" wspołfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu
państwa.
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7. Celem pomocy jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania drogi wojewódzkiej.
§ 4. 1. Przekazanie środka trwałego nastąpi po zakończeniu okresu trwałości projektu, o którym
mowa w § 3 ust. 6.
2. Szczegółowe warunki, zasady i terminy udzielenia pomocy, o której mowa w § 3 zostaną
określone w umowie zawartej między Miastem Pabianice a Województwem Łódzkim.
§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pabianic do podpisania umowy, o której mowa w § 4
ust. 2 z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach
Krzysztof Rąkowski
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