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POROZUMIENIE∗ NR 461/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia, niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2, 3, 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) oraz Uchwałą Nr XV/123/12 Rady Powiatu
Wielickiego z dnia 13.09.2012 r. i Uchwałą Nr XXI/292/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29.08.2012 r. strony
ustalają, co następuje:
§ 1. Powiat Wielicki powierza a Gmina Niepołomice przejmuje do realizacji zimowe utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2012/2013 tj. w okresie od 1 października 2012 r. do 15 kwietnia 2013r.
§ 2. 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane będzie w okresie od 1 października 2012 r. do 15 kwietnia
2013r.
2. Ze względu na funkcję i obciążenie ruchem oraz możliwości techniczne i finansowe ustalono, iż w zakresie
zimowego utrzymania dróg mieści się:
-Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zestawionych w wykazie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego
porozumienia;
-Utrzymanie stałej przejezdności dróg;
-Zapewnienie właściwej szorstkości odcinków dróg o szczególnym znaczeniu (skrzyżowań, obiektów mostowych,
wzniesień, łuków poziomych);
-Uprzątnięcie materiałów użytych do posypywania dróg po zakończeniu sezonu.
3. W celu zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej drogi należy posypywać środkami uszorstniającymi tj.
mieszanką piaskowo-solną. Do posypywania dróg mogą być użyte środki dopuszczone Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane
na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960).
4. Gotowość do prowadzenia akcji zimowej w pełnym zakresie ustala się na dzień 1 października 2012 r.
§ 3. 1. Na realizację zadań, o których mowa w § 2, Powiat zapewnia środki finansowe, w wysokości przewidzianej na
zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013, w łącznej kwocie 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
w tym ze środków budżetu powiatu na 2012 r., w wysokości 20 000,00 zł oraz ze środków budżetu powiatu na 2013 r.,
w wysokości 120 000,00 zł.
2. Przekazanie środków na konto Gminy nr 19 1160 2202 0000 0000 6079 6279 dokonywane będzie w następujących
transzach:

∗

Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia,
stanowiącą w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną
podstawę jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 30 października 2012 r.,
natomiast porozumienie zostało zawarte w dniu 20 września 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod
wersją papierową porozumienia, równorzędny co do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym.
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I transza w wysokości 20 000,00 zł. do dnia 31 października 2012 r.;
II transza w wysokości 60 000,00 zł. do dnia 5 stycznia 2013 r.;
III transza w wysokości 30 000,00 zł. do dnia 5 lutego 2013 r.;
IV transza w wysokości 30 000,00 zł. do dnia 5 marca 2013 r.
Łączna wysokość przekazanych transz, nie może przekroczyć limitu określonego w ust. 1.
3. Wykorzystanie środków finansowych związanych z I transzą nastąpi do dnia 31 grudnia 2012r., a środków
finansowych związanych z II-IV transzą nastąpi do dnia 15 kwietnia 2013r..
4. Rozliczenie wydatków związanych z I transzą nastąpi do dnia 05 stycznia 2013r., a rozliczenie wydatków
związanych z II-IV transzą nastąpi do dnia 30 kwietnia 2013r. po dostarczeniu przez Gminę potwierdzonych kserokopii
zapłaconych faktur (rachunków) wraz z protokołami odbioru prac oraz zbiorczego rozliczenia wydatkowanych środków
podpisanego przez Burmistrza i Skarbnika.
5. Środki niewykorzystane lub wykorzystane przez Gminę niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na
rachunek bankowy Powiatu Wielickiego nr 29 8619 0006 0010 0200 6002 0001 zgodnie z regulacją zawartą w art. 251
i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Niewykorzystana do dnia 30 kwietnia 2013r. część limitu określonego w ust. 1, zostanie przeznaczona na wskazane
przez Gminę zadanie dotyczące dróg powiatowych.
7. Wykorzystanie przez Gminę środków, o których mowa w ust. 1, przed pełnym wykonaniem zadania określonego
w § 1, nie upoważnia Gminy do zaprzestania wykonywania przedmiotowego zadania oraz do żądania od Powiatu
dodatkowych środków.
§ 4. 1. Gmina Niepołomice zapewni wydatkowanie środków, o których mowa w § 3, w sposób celowy i oszczędny,
zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, określonymi w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
2. Zlecanie prac dokonywane będzie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a przedstawiciel Powiatu może
uczestniczyć w pracach komisji przetargowej jako obserwator.
§ 5. Gmina ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za wszelkie szkody, które powstały z niewykonania, lub
nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia.
§ 6. Zarząd Powiatu w Wieliczce będzie prowadził kontrolę prawidłowej realizacji objętych porozumieniem zadań,
przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 13A, 32 – 020 Wieliczka.
§ 7. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Powiatu Wielickiego.
§ 9. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron (kopia dla
ZDP w Wieliczce).
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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