DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 12 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2158

Data: 2016-07-12 11:02:08

POROZUMIENIE NR 4/ODS/2016
POWIATU KIELECKIEGO
z dnia 1 czerwca 2016 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Michał
Godowski –Starosta Kielecki Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy kontrasygnacie Maria Klusek Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przekazującym”, a Gminą Łopuszno reprezentowaną przez: Irena
Marcisz – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Teresa Poświat -Skarbnika Gminy zwanym dalej
„Przejmującym”
Na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z
2015 r., poz. 460 ze zm.), art. 5. ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz.U. z 2015 r., poz. 1445) oraz uchwały Nr XVI/32/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2016r. w
sprawie przekazania Gminie Daleszyce, Gminie Morawica, Gminie Raków, Gminie Łopuszno zadania
utrzymania bieżącego dróg powiatowych w zakresie wykaszania poboczy i czyszczenia chodników, zawiera się
porozumienie o następującej treści:
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przejmuje zadanie publiczne w zarządzaniu drogami
powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych, polegające na wykaszaniu poboczy przy
drogach zlokalizowanych na obszarze Gminy Łopuszno, zgodnie z danymi zawartymi w załączniku do
niniejszego porozumienia.
§ 2. Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o którym mowa w § 1 będzie wykonywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 3. 1. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia zadania określonego w § 1 w okresie od 01 czerwca
2016 r. do 30 września 2016r.
2. Zakres robót obejmuje dwukrotne koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na
obszarze gminy i określonych w załączniku, o którym mowa w § 1 z tym, że pierwsze koszenie będzie
wykonane do końca II kwartału, a drugie do końca III kwartału br.
§ 4. W celu wykonania zadania o którym mowa w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację
celową w wysokości 13.500,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset zł. ) płatną w terminie do 15 lipca 2016
r.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonanie prac będących przedmiotem porozumienia.
§ 6. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót, o których mowa w § 3 sprawuje Kierownik Służby
Interwencyjnej w Obwodzie Drogowym w Stachurze.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia letniego utrzymania, do pełnej
kontroli dokumentacji oraz sprzętu na drogach powiatowych.
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§ 8. 1. Przejmujący zobowiązuje się do usuwania i pokrywania wszelkich szkód związanych z
nieprawidłową realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmujący ponosi
odpowiedzialność za szkody poniesione przez pracowników zatrudnionych i wykonujących swoje obowiązki w
zakresie realizacji porozumienia, jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy
powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego.
2. Przejmujący ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami, o
których mowa w ust. 1.
3. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie informowała druga stronę o wystąpieniu szkody
dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej strony oraz dotyczącej osób trzecich, które będą wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.
§ 9. 1. Wykorzystanie dotacji ustala się na dzień 15 listopada 2016 roku.
2. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została
udzielona.
3. Przejmujący zobowiązuje się do przesłania na adres Przekazującego szczegółowego rozliczenia z
otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 4 niniejszego porozumienia w terminie do 10 grudnia
2016 r.
4. W celu dokonania rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 Przejmujący przedłoży kserokopie
(potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur , rachunków i poleceń przelewu związanych z
przedmiotem niniejszego porozumienia.
5. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozliczenia dotacji
określonego w pkt 3.
§ 10. Przekazujący może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym wówczas, gdy
Przejmujący nie będzie należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.
§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o finansach publicznych.
§ 13. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
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§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Starosta

Wójt Gminy

Michał Godowski

Irena Marcisz

Członek Zarządu

Skarbnik Miasta i Gminy

Józef Szczepańczyk

Teresa Poświat

Skarbnik Powiatu
Maria Klusek
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Załącznik do porozumienia Nr 4/ODS/2016
Powiatu Kieleckiego
z dnia 1 czerwca 2016 r.
Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Łopuszno objętych utrzymaniem bieżącym w zakresie
wykaszania poboczy

Lp.

Ilość koszenia w m2

Nr i nazwa drogi

1.

0482T Sarbice -Wielebnów

2.

0483T Grabownica -Marianów

4800

3.

0396T Wierna Rzeka -Rudniki

45000

4.

0402T Wólka -Ewelinów

12000

5.

0403TJasień -Antonielów

10600

6.

0404T Mnin -Lasocin

7.

0405T Kuźniaki -Huta Jabłonowa

8.

0408T Przegrody -Sarbice

9.

0484T Gnieździska -Piekoszów

.

7600

2600
22000
8000
Razem:

13000
125000

