DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 28 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2427

Data: 2016-07-28 14:01:48

POROZUMIENIE Nr 111/ZDP/2016
zawarte w Starachowicach w dniu 4.05.2016r. pomiędzy:
Powiatem Starachowickim, który reprezentują:
1) Pan Dariusz Dąbrowski – Starosta Starachowicki,
2) Pani Agata Gałka-Bernacka – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ewy Bzinkowskiej
zwanym dalej,,Powiatem”,
a
Gminą Brody, którą reprezentują:
1) Pani Marzena Bernat – Wójt Gminy Brody
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Doroty Dyka
zwaną dalej „Gminą”
Na podstawie przepisów:
· art. 12 pkt 8a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
2015r., poz. 1445 z późn. zm.),
· art. 8 ust. 2a w związku z art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2015r., poz.1515 z późn. zm.),
· art. 19 ust. 4 oraz art. 20 pkt 16) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2015r., poz. 460 z późn. zm.),
· art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U 2016r., poz. 296),
· oraz uchwały XVIII/124/2016 Rady Powiatu Starachowickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powierzenia Gminie Brody zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi
w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej,
· uchwały nr V/30/2016 Rady Gminy Brody z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej,
strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:
§ 1.
1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej na
terenie Gminy Brody w 2016 roku.
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2. Wykaz dróg powiatowych wraz z opisem zieleni przydrożnej przekazanych do utrzymania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Przez utrzymywanie zieleni przydrożnej Strony rozumieją pielęgnację zieleni w pasie drogowym poprzez
co najmniej dwukrotne wykaszanie traw i usuwanie chwastów na całej szerokości pobocza oraz rowu przydrożnego.
§ 2.
1. Gmina zobowiązuje się wykonywać i nadzorować powierzone zadanie poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.
2. Jeżeli Gmina będzie wykonywała powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany
w ust. 1, przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz
będzie nadzorowała wykonanie udzielonego zamówienia.
§ 3.
1. Zadania, o których mowa w § 1, Gmina realizować będzie w ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.
2. Kwota dotacji w 2016r. wyniesie nie więcej niż 36 400 zł brutto.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 2 powyżej będzie przekazywana Gminie w terminie 7 dni od daty złożenia
do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach kserokopii niezapłaconych faktur wystawionych na rzecz
Gminy przez wykonawcę zadania wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zarządu
Dróg Powiatowych w Starachowicach.
4. Dotacja będzie przekazywana na rachunek Gminy Brody w Banku: ING Bank Śląski Oddział Starachowice nr. : 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448
5. Kwota za jeden kilometr koszenia wynosi 162,00 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie przeprowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych postępowania o zamówienie publiczne dla zadania polegającego na
koszeniu poboczy przy drogach powiatowych.
6. Każdorazowa kwota dotacji obliczona zostanie na podstawie iloczynu ilości kilometrów koszenia i ceny
jednostkowej za jeden kilometr koszenia podanej w paragrafie 3, pkt.5 z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie
może przekroczyć kwoty podanej w paragrafie 3 pkt. 2 niniejszego porozumienia.
7. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie sprawozdania Rb-28S przygotowanego przez Gminę wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia, potwierdzającego wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem, przesłanego do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach za I okres od daty obowiązywania porozumienia do dnia 30 czerwca 2016, w terminie do 15 lipca 2016 r., oraz za II okres od 01 lipca
do 30 listopada 2016, w terminie do 15 grudnia 2016r za II okres obowiązywania porozumienia. Do sprawozdania zostaną dołączone kserokopie przelewów.
8. Dotacja wykorzystana zostanie w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku, a niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do dnia 15 grudnia 2016 roku.
9. Finansowaniu w ramach dotacji podlegają wydatki poniesione w roku budżetowym w którym dotacja została udzielona.
10. Za dzień przekazania dotacji na rzecz Gminy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.
11. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 5. naliczone zostaną
odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
§ 4.
1. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań
wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności, a także żądania
dokumentów potwierdzających fakt wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji.
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2. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w imieniu Powiatu prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach.
3. Gmina nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na realizację innego celu niż objęty niniejszym porozumieniem.
4. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji w sposób
przejrzysty, umożliwiający kontrolę przekazanych środków oraz wydatków dokonanych z tych środków z zachowaniem klasyfikacji budżetowej.
§ 5.
Gmina odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w związku z wykonywaniem lub
zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.
§ 6.
1. Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony począwszy, od dnia 09 maja 2016 roku do
dnia 30 listopada 2016 roku.
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez Gminę Powiat może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia.
§ 7.
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania
formy pisemnej.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami).
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą w
pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego po upływie jednego miesiąca od podjęcia negocjacji i braku ich pozytywnego rezultatu.
4. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
5. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy Brody, trzy dla Powiatu Starachowickiego.
Powiat Starachowicki

Gmina Brody

Starosta

Wójt

Dariusz Dąbrowski

Marzena Bernat

Wicestarosta

Skarbnik Gminy

Agata Gałka-Bernacka

Dorota Dyka

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska
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Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 111/ZDP/2016
z dnia 4.05.2016r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

"Koszenie traw i chwastów
na całej szerokości pobocza rowu oraz pasie o szerokości 0,75 m poza rowem
na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego
Długość
koszenia
w km
Nr
Nazwa drogi
drogi
(strona
lewa+strona
prawa)
Gmina Brody
0617 T
0624 T
0613 T
0623 T
0625 T
0616 T
0618 T
0621 T
0620 T
0626 T
0626 T

Starachowice - Lubienia
Brody – Krynki Duże - Krynki Małe
Starachowice-Adamów – Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów
Krynki Duże - Rudnik
Krynki - Brody
Starachowice-Warszawka-Dziurów-Styków
Lipie-Henryk-Szyb
Brody-Połągiew-Staw Kunowski-Rudnik
Lubienia-Przymiarki-Budy Brodzkie-Działki-Młynek
Bór Kunowski-Staw Kunowski
Styków-Ruda-Brody
Razem

14,00
3,00
8,20
0,80
5,20
7,60
7,60
5,70
5,20
5,40
2,30
65,00

w tym
km pod
barierami

----0,40
--2,40
----0,80
----2,40
6,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–5–

Poz. 2427

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 111/ZDP/2016
z dnia 4.05.2016r.

…………………….
(Pieczęć jednostki)
SRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA
w ramach porozumienia ………………………………
Okres sprawozdawczy od …………………….. do ……………………..
Tabela 1. Wydatki według klasyfikacji budżetowej.
Lp.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
DZIAŁ ROZDZIAŁ
PARAGRAF
600
60014

NAZWA

PONIESIONE WYDATKI
W RAMACH
DOTACJI

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

1
2

………………………..
(Główny księgowy / Skarbnik)

………………………..
(Kierownik jednostki)

