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

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
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Data: 2016-07-28 14:01:52

POROZUMIENIE Nr 113/ZDP/2016
zawarte w Starachowicach w dniu 03.06.2016 r. 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 Wąchock, którą reprezentują:
1) Pan Jarosław Samela – Burmistrz Wąchocka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Beaty Franczyk,
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. 2016r., poz.446.),
· 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/122/2016 Rady Powiatu Starachowickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w
sprawie powierzenia Gminie Wąchock zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej,
· uchwały Nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie
przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego - zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.
strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:
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§ 1.
1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej na
terenie Gminy Wąchock w 2016 roku.
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.
§ 2.
1. Gmina zobowiązuje się wykonywać i nadzorować powierzone zadanie we własnym zakresie.
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 9 296,00 zł brutto.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 2 będzie przekazywana Gminie w dwóch transzach tj.:
- do dnia 22.06.2016 w kwocie 4.648,00 zł.
- do dnia 20.07.2016 w kwocie 4.648,00 zł.,
4. Dotacja będzie przekazywana na rachunek Gminy Wąchock w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Nr 96
8523 0004 0000 0039 2000 0002.
5. Kwota dotacji obliczona zostanie na podstawie iloczynu ilości kilometrów koszenia i ceny jednostkowej za jeden kilometr koszenia, ustalonej na podstawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego dla zadania polegającego na koszeniu poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec, z
zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty podanej w paragrafie 3 pkt. 2 niniejszego porozumienia.
6. Gmina zostanie poinformowana o wysokości ceny jednostkowej z jeden kilometr koszenia ustalonej w
sposób określony w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
7. Gmina zobowiązana jest do:
a) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków,
b) przedłożenia do Powiatu w terminie do 15 grudnia 2016r. rozliczenia z wykorzystanych środków dotacji
sporządzonego wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia.
Rozliczenie winno zawierać kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji zatwierdzonych za zgodność z oryginałem (dokumenty naliczenia kwoty, przelewy wypłaty należności)
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.
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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.
12. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
§ 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.
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:
a) dokumentowania realizacji zadania w sposób przejrzysty, umożliwiający kontrolę wydatkowanych środków
z dotacji,
b) udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania.
§ 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 06.06.2016 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.
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5. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy Wąchock, trzy dla Powiatu Starachowickiego.
Powiat Starachowicki

Gmina Wąchock

Starosta

Burmistrz

Dariusz Dąbrowski

mgr Jarosław Samela

Wicestarosta

Skarbnik Gminy

Agata Gałka-Bernacka

mgr Beata Franczyk

Skarbnik Powiatu
Ewa Bzinkowska
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Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 113/ZDP/2016
Zarządu Powiatu Starachowickiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

"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 Wąchock
0563 T Mirzec - Wąchock
7,50
0581 T Rataje - Starachowice
2,20
0582 T Wąchock-Siekierno-Leśna
3,20
0573 T Majków-Marcinków-Wąchock
2,10
0578 T Suchedniów-Parszów-Mostki
1,60
Razem
16,60

w tym
km pod
barierami

----0,60
0,10
0,90
1,60
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Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 113/ZDP/2016
Zarządu Powiatu Starachowickiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.

(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)

