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POROZUMIENIE
ZARZĄDU POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
z dnia 31 października 2013 r.
Na podstawie art. 19 ust.4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity
tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 260), art. 5 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
uchwały Nr XXIII/296/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi oraz uchwały Nr XXIII/297/2013
Rady Powiatu Dąbrowskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia gminom dotacji na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych, o następującej treści:
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przejmuje zadanie publiczne polegające na zarządzaniu
drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na obszarze
gminy Gręboszów zgodnie z danymi zawartymi w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2. 1. Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o którym mowa w ust. 1, będzie
wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 3. 1. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną
dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od
1 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
§ 4. 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację
celową w wysokości 40 512,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy pięćset dwanaście 00/100) w rozbiciu
na trzy transze w wysokości po 13 504,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset cztery 00/100) każda,
płatne w terminie do 20 grudnia 2013 r. do 10 lutego 2014 r. i do 10 kwietnia 2014 r.
2. Za termin wykonania zadania uważa się zapłatę ostatniej faktury za jego wykonanie.
3. Płatności, o których mowa w ust. 1 ustala się na podstawie danych zawartych w załączniku do
niniejszego porozumienia.
4. W sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu albo ujemnymi
temperaturami powietrza lub też wystąpienia obu tych zjawisk atmosferycznych jednocześnie, Przekazujący
może przekazać dodatkowe środki finansowe na pokrycie zwiększonych wydatków związanych
z przywróceniem danej drogi do stanu przejezdności.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonywanie prac będących przedmiotem porozumienia oraz zabezpieczy
stosowny sprzęt, materiały i surowce. Sposób ich garażowania i składowania określi we własnym zakresie
Przejmujący.
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§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do powołania własnych służb dyżurnych, opracowania operatu zimowego
utrzymania dróg będących przedmiotem niniejszego porozumienia, jak też do składania określonych
meldunków i sprawozdań dla służb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie
Tarnowskiej. W przypadku wystąpienia bardzo ciężkich warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie
nieprzejezdności dróg powiatowych przejmujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
§ 7. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót, o których mowa w § 3 sprawuje Dyrektor Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
§ 8. Przekazujący zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania
i ochrony dróg do pełnej kontroli dokumentacji oraz sprzętu i placów składowania, a także sposobów
odśnieżania i posypywania dróg powiatowych.
§ 9. 1. Przejmujący zobowiązuje się do usuwania i pokrywania wszelkich szkód, roszczeń 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 lub też w czasie realizacji przyjętych zadań
związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.
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 drugą stronę o wystąpieniu szkody
dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej Strony oraz dotyczącej osób trzecich, które będą wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia lub korzystania z niewłaściwie utrzymanej drogi.
§ 10. 1. Wykorzystanie pierwszej transzy dotacji ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r., natomiast drugiej
i trzeciej transzy dotacji (przekazanych w 2014 r.) na dzień 30 kwietnia 2014 r.
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 ust. 1 niniejszego porozumienia w terminie do
31 stycznia 2014 r. za dotację otrzymaną w 2013 r. oraz w terminie do 31 maja 2014 r. za transze dotacji
otrzymane w miesiącach od stycznia do kwietnia 2014 r.
4. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, Przekazujący przedłoży kserokopie
(potwierdzone za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur Vat, rachunków i poleceń przelewów związanych
z przedmiotem niniejszego porozumienia.
5. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi:
1) w przypadku pierwszej transzy w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji tj. 15 stycznia
2014 r.;
2) w przypadku pozostałych transzy w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji tj. 15 maja
2014 r.
§ 11. Przekazujący rozwiąże porozumienie bez wypowiedzenia wówczas, gdy Przejmujący nie będzie
należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.
§ 12. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o finansach publicznych.
§ 14. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
Przekazującego.
§ 15. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
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§ 16. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przekazujący:

Przejmujący:
Starosta
mgr Tadeusz Kwiatkowski

Wójt Gminy
mgr Krystyna Świętek

Wicestarosta
mgr Robert Pantera

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Furgał

Skarbnik Powiatu
Maria Sztorc
Załącznik Nr 1
do Porozumienia
z dnia 31 października 2013 r.
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY GRĘBOSZÓW OBJĘTYCH
„AKCJĄ ZIMOWEGO UTRZYMANIA”

Kilometraż
L.p.

Nr i nazwa drogi
od
0+000

2.

1301K Wola Żelichowska –
Gręboszów-Otfinów
1313K Dąbrowa T. – Żelichów

3.

1302K Ujście Jezuickie – Borusowa

0+000

4.

1303K Zawierzbie – Kozłów Szczucin

5.

1304K Gręboszów - Siedliszowice

6.

1305K Szczurowa – Żelechów

7.

1330K Czyżów – Gorzyce – Kłyż

1.

do
9+270

Ilość m.b. drogi objętej
akcją
odśnieżania piaszczenia
9.270
800

12+761 14+061

Uwagi
standard
IV
standard
IV

1.300

200

8+244

8.244

800 standard V

0+000

6+001

6.001

400 standard V

0+000

3+030

3.030

200 standard V

18+780 21+237

2.457

50 standard V

1.100

50 standard V

7+576
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