DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 20 grudnia 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW

Poz. 7735

Data: 2013-12-20 10:28:18

Porozumienie Nr 1/2013
w sprawie przekazania organom gminy zarządzania
drogami powiatowym
zawarte w Wieliczce, w dniu 27.09.2013 r.,
pomiędzy Powiatem Wielickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wielickiego, w imieniu którego
działają:
1. Jacek Juszkiewicz

Starosta Wielicki

2. Mirosław Mrozowski

Wicestarosta Wielicki

a
Gminą Niepołomice, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice: Roman Ptak
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 595), 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 2013r., poz. 260) w związku z Uchwałą Nr XXIV/199/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia
26.09.2013 r. i Uchwałą Nr XXXIII/467/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16.09.2013 r. strony
ustalają, co następuje:
§ 1. Zarząd Powiatu Wielickiego działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Burmistrz Miasta
i Gminy Niepołomice działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje, zarządzanie drogą powiatową
nr 2060K ul. Droga Królewska oraz drogą powiatową nr 2005K Wola Batorska – Dąbrowa na odcinku
007-009, celem realizacji gminnego projektu pn.: „Modernizacja połączenia drogowego centrum Woli
Batorskiej z centrum Niepołomic : Droga Powiatowa (2005 K – 2060 mb), Droga Królewska (2060K –
4 116 mb), (Partyzantów (560333K – 709 mb), Modrzejewskiej (560334K – 340 mb), Wojska Polskiego
(560335K – 323 mb), Solskiego (560340K – 361 mb), Sikorskiego (560325K – 336 mb), Ziemby (560323K –
207 mb), Myśliwska (570009K – 434 mb), Westerplatte (560338K – 63 mb), Marudy (560341K – 86 mb),
Jagodowa (560343K – 186 mb), Modrzewiowa (560339K 73 mb), Świerkowa (560410K – 97 mb), Brzozowa
(560342K – 112 mb), Opłotki (560332K – 189 mb)”.
§ 2. Zarząd Powiatu Wielickiego przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wszystkie
uprawnienia z tytułu zarządzania drogą publiczną, o której mowa w §1, w szczególności wymieniowe
w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
§ 3. 1. Zarząd Powiatu Wielickiego zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania
oceny prowadzenia zadania, o którym mowa w §1 i 2.
2. Zarząd Powiatu w Wieliczce będzie prowadził kontrolę prawidłowej realizacji objętego porozumieniem
zadania, przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 13A, 32 –
020 Wieliczka.
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§ 4. 1. Projekt pn.: „Modernizacja połączenia drogowego centrum Woli Batorskiej z centrum Niepołomic:
Droga Powiatowa (2005 K – 2060mb), Droga Królewska (2060K – 4 116mb), (Partyzantów (560333K –
709mb), Modrzejewskiej (560334K – 340mb), Wojska Polskiego (560335K – 323mb), Solskiego (560340K –
361mb), Sikorskiego (560325K – 336mb), Ziemby (560323K – 207mb), Myśliwska (570009K – 434mb),
Westerplatte (560338K – 63mb), Marudy (560341K – 86mb), Jagodowa (560343K – 186mb), Modrzewiowa
(560339K 73mb), Świerkowa (560410K – 97mb), Brzozowa (560342K – 112mb), Opłotki (560332K –
189mb)” w ramach, którego ujęte zostanie wybudowanie chodnika na dł. ok. 50m, wykonanie nowej
nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej (ogólnospławnej) i wykonanie oznakowania pionowego, i poziomego
na drodze powiatowej ul. Droga Królewska, a także budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na dł. ok.
900m oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drodze powiatowej nr 2005K Wola BatorskaDąbrowa, służyć będzie lokalnej społeczności, w związku z powyższym Gmina poniesie większość kosztów
realizacji zadania.
2. Gmina Niepołomice finansować będzie wykonywanie przekazanego zadania:
1) ze środków przekazanych przez Powiat Wielicki na podstawie § 5,
2) ze środków pozyskanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
3) z opłat i kar, o których mowa w art. 20 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
4) ze środków własnych.
3. Powiat Wielicki nie będzie zobowiązany do przekazania Gminie Niepołomice innego dofinansowania niż
określone w §5, dla realizacji zadań wskazanych w §2, niezależnie od wysokości wydatków rzeczywiście
poniesionych przez Gminę Niepołomice.
4. Powiat Wielicki może przekazać Gminie Niepołomice inne dofinansowanie niż określone w §5, na
wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania określonego w §1, na podstawie odrębnej umowy.
5. Opłaty i kary, o których mowa w art. 20 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
pozostają w dyspozycji Gminy Niepołomice.
§ 5. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w §1, Powiat zapewnia środki finansowe, w formie dotacji,
w wysokości 1 000 ,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), ze środków budżetu Powiatu Wielickiego na
2014 r.
2. Obowiązek zapłaty środków, o których mowa w ust.1 stanowi jedyny obowiązek finansowy Powiatu
Wielickiego wobec Gminy Niepołomice z tytułu wykonywania niniejszego porozumienia.
3. Przekazanie środków na konto Gminy nr 19 1160 2202 0000 0000 6079 6279 dokonane zostanie w ciągu
14 dni od dnia wystąpienia przez Gminę ze stosownym wnioskiem.
4. Wykorzystanie środków finansowych nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 r.
5. Rozliczenie wydatków nastąpi do dnia 5 stycznia 2015 r., po dostarczeniu przez Gminę potwierdzonych
kserokopii zapłaconych faktur (rachunków) wraz z protokołami odbioru prac oraz zbiorczego rozliczenia
wydatkowanych środków podpisanego przez Burmistrza i Skarbnika.
6. 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 2009r. o finansach publicznych.
§ 6. 1. Gmina Niepołomice zapewni wydatkowanie środków, o których mowa w § 5, w sposób celowy
i oszczędny, zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, określonymi w art. 44 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2. Zlecanie prac, wynikających z obowiązków zarządcy, dokonywane będzie zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych, a przedstawiciel Powiatu może uczestniczyć w pracach komisji przetargowej
jako obserwator.
§ 7. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony do dnia 31.12.2014 r.
2. Na czas obowiązywania porozumienia, niezbędne mienie Powiatu Wielickiego, zostanie przekazane
Gminie Niepołomice w nieodpłatne używanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
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3. Udostępnianie mienia, o którym mowa w ust.1 osoba trzecim wymaga zgody Zarządu Powiatu
Wielickiego.
4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 Zarząd Powiatu Wielickiego ponownie przejmie prawa
i obowiązki zarządcy drogi, o której mowa w § 1.
5. Na dzień wygaśnięcia porozumienia Gmina przekaże protokołem zdawczo- odbiorczym środki trwałe,
z uwzględnieniem dokonanych nakładów.
6. Ewentualny wzrost wartości środków trwałych, o których mowa w ust. poprzedzających, w okresie
obowiązywania niniejszego porozumienia, nie powoduje żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie
Gminy Niepołomice wobec Powiatu Wielickiego.
7. Likwidacji środków trwałych dokonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce.
§ 8. Gmina ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za wszelkie szkody, które powstały z niewykonania,
lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia.
§ 9. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Powiatu
Wielickiego.
§ 11. 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.
Za Powiat

Za Gminę

Starosta Wielicki
Jacek Juszkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Roman Ptak

Wicestarosta Wielicki
Mirosław Mrozowski

