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POROZUMIENIE NR 2/2017
w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
zawarte w Wieliczce, w dniu 25.09.2017 r.,
pomiędzy Powiatem Wielickim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu
Wielickiego, reprezentowany przez:
1. Jacka Juszkiewicza - Starostę Wielickiego
2. Łukasza Sadkiewicza - Wicestarostę Wielickiego
a
Gminą Kłaj zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu której działa Zbigniew Strączek – Wójt.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXI/216/2017
Rady Powiatu Wielickiego z dnia 08.06.2017 r. i Uchwałą Nr XXXV/246/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia
29.08.2017 r. strony ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości powiatu
pn.: Zimowe utrzymanie wszystkich ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kłaj
w sezonie 2017/2018.
2. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji zadania tj. od dnia 15.10.2017 r. do dnia 15.04.2018 r.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w 2017 r. i 2018 r. w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Radę Powiatu Wielickiego.
2. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg
Powiatowych w Wieliczce z siedzibą przy ulicy Słowackiego 29, 32–020 Wieliczka, zwany dalej „ZDP”,
w imieniu którego działa: Grzegorz Łętocha - Dyrektor.
§ 3. 1. Ze względu na funkcję i obciążenie ruchem oraz możliwości techniczne i finansowe ustalono, iż
w zakresie zimowego utrzymania ciągów pieszych mieści się:
- Zimowe utrzymanie ciągów pieszych zestawionych w wykazie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego
porozumienia;
- Utrzymanie ciągów pieszych zgodnie ze standardem II zimowego utrzymania, zgodnie z Zarządzeniem
Nr 10/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce z dnia 12.07.2012r., stanowiącym Załącznik
Nr 2 do niniejszego porozumienia;
- Uprzątnięcie zalegających na ciągach pieszych materiałów użytych do ich posypywania po zakończeniu
sezonu;
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- Odwóz śniegu, w przypadku gdy nie będzie możliwości składowania pryzm w taki sposób, by nie utrudniały
korzystania z chodników, zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
2. Chodniki należy odśnieżać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu lekkiego sprzętu.
3. Prace przy odśnieżaniu należy rozpocząć najpóźniej w chwili ustania opadów, a przy opadach ciągłych
minimum raz dziennie do godz. 7.00 rano.
4. W celu zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej chodniki należy posypywać środkami
uszorstniającymi tj. mieszanką piaskowo-solną na całej długości. Do posypywania chodników 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).
5. Gotowość do prowadzenia akcji zimowej w pełnym zakresie ustala się na dzień 15.10.2017 r.
6. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie zimowe tych odcinków ciągów pieszych, które
bezpośrednio przylegają do posesji, gdyż ich utrzymanie leży po stronie właścicieli przyległych nieruchomości.
§ 4. 1. Na realizację powierzonego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Powiat zapewnia środki finansowe,
w wysokości przewidzianej na zimowe utrzymanie ciągów pieszych w sezonie 2017/2018, w łącznej kwocie
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), w tym ze środków budżetu powiatu na 2017 r., w wysokości
do 2 000,00 zł. oraz ze środków budżetu powiatu na 2018 r., w wysokości do 6 000,00 zł.
2. Przekazanie środków na konto Gminy nr 60 86190006 0050 0500 0097 0001 dokonywane będzie
w następujących transzach:
a) I transza w wysokości 2 000,00 zł. do dnia 30.11.2017 r.
b) II transza w wysokości 6 000,00 zł. do dnia 12.01.2018 r.
3. Łączna wysokość przekazanych transz, nie może przekroczyć limitu określonego w ust. 1.
§ 5. Strony porozumienia ustalają, że wyłonienia wykonawcy zadania i zawarcia umowy dokona Przejmujący
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, jeżeli jej zastosowanie będzie wymagane.
§ 6. Termin realizacji powierzonego zadania strony porozumienia ustalają od dnia 15.10.2017 r. do dnia
15.04.2018 r.
§ 7. 1. Wykorzystanie dotacji związanej z:
a) I transzą nastąpi do dnia 31.12.2017 r.
b) II transzą nastąpi do dnia 15.04.2018 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane
zadanie, na które dotacja została udzielona.
2. Rozliczenie wydatków związanych z:
a) I transzą nastąpi do dnia 13.01.2018 r.
b) II transzą nastąpi do dnia 30.04.2018 r.
3. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 przedłoży ZDP uwierzytelnioną kopię
dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, potwierdzenie przelewów, a także zbiorcze
rozliczenie wydatkowanych środków podpisane przez Wójta i Skarbnika.
4. Wykorzystanie przez Gminę środków, o których mowa w § 4 ust. 1, przed pełnym wykonaniem zadania
określonego w § 1 ust. 1, nie upoważnia Gminy do zaprzestania wykonywania przedmiotowego zadania oraz do
żądania od Powiatu dodatkowych środków.
5. Udzielone w ramach dotacji celowej środki nie wykorzystane i nie rozliczone w terminie określonym
w ust. 1 i 2 lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, a także pobrane nienależnie, lub w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi na rachunek Powierzającego zgodnie z art. 250-252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 8. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo budowlane.
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§ 9. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem
powierzonego zadania.
§ 10. 1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby
Powierzającego.
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający:

Przejmujący:

Starosta Wielicki
Jacek Juszkiewicz

Wójt Gminy Kłaj
Zbigniew Strączek

Wicestarosta Wielicki
Łukasz Sadkiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 6117

Załącznik nr 1
do Porozumienia Nr 2/2017
z dnia 25.09.2017 r.

WYKAZ CIĄGÓW PIESZYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KŁAJ OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM NA MOCY POROZUMIENIA POMIĘDZY POWIATEM
WIELICKIM, A GMINĄ KŁAJ

Standard

Długość
[km]

Szarów- Kłaj- Proszówki

II

4,530

2007K

Cichawa-Kłaj

II

1,820

3

2008K

Dabrowa-Grodkowice

II

0,210

4

2010K

Staniątki-Szarów

II

0,350

5

2018K

Biskupice-Targowisko

II

1,290

Ogółem

8,200

Lp.

Nr drogi

1

2006K

2

Nazwa drogi
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Załącznik nr: 2
do Porozumienia Nr 2/2017
z dnia 25.09.2017 r.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA CIĄGÓW PIESZYCH
PRZY DROGACH POWIATOWYCH

STANDARD

Opis warunków standardu

Śnieg

Śliskość
zimowa

- Odśnieżone w 80% szerokości,
- posypywane na całej długości,
- składowanie śniegu w sposób nie
utrudniający przejścia,

- luźny do 4 godz.,
- błoto pośniegowe
do 6 godz.,
- zadeptany/zajeżdżony:
występuje cienka warstwa
nie utrudniająca ruch

do 4 godz.

- Odśnieżone w 80% szerokości,
- posypywane na całej długości,
- składowanie śniegu w sposób nie
utrudniający przejścia,

- luźny do 6 godz.,
- błoto pośniegowe
do 8 godz.,
- zadeptany/zajeżdżony:
występuje cienka warstwa
nie utrudniająca ruch

I

ciągi piesze
na terenie
miasta

II

ciągi piesze
poza terenem
miasta

Dopuszczalne odstępstwa
od standardu

do 6 godz.

