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POROZUMIENIE NR 2
z dnia 22 maja 2018 roku
zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz
Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie
Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną
przez: Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy - Agnieszki Makuch, zwanym dalej Przejmującym
Na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 2222 z 2018 r., poz. 12, 138, 159, 317), art. 5 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868 z 2018 r., poz. 130) oraz art. 46 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1453, 2203, 2260
z 2018 r., poz. 317), uchwały Nr XXXIII/350/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi
oraz uchwały Nr XXXIII/351/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 maja
2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych, o następującej
treści:
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przejmuje zadanie publiczne polegające na zarządzaniu
drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy
Szczucin zgodnie z danymi zawartymi w załączniku do niniejszego porozumienia.
§ 2. 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 letnim utrzymaniem dróg
w okresie od 1 czerwca do 31 października 2018 roku.
2. Zakres robót obejmuje dwukrotne koszenie poboczy wraz ze skarpą, przeciwskarpą i dnem rowów
przydrożnych w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Szczucin.
§ 4. 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotacje
celową w wysokości 35 847,80 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych
80/100) w rozbiciu na dwie transze po 17 923,90 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia
trzy złote 90/100) każda, płatne w terminie do 10 sierpnia 2018 r. i do 10 września 2018 r.
2. Za termin wykonania zadania uważa się zapłatę ostatniej faktury za jego wykonanie.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonanie prac będących przedmiotem porozumienia.
§ 6. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót, o których mowa w § 3 sprawuje Dyrektor Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia akcji letniego utrzymania, do
pełnej kontroli dokumentacji oraz sprzętu na drogach powiatowych.
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§ 8. 1. Przejmujący zobowiązuje się do usuwania i pokrywania wszelkich szkód 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.
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.
§ 9. 1. Wykorzystanie dotacji ustala się na dzień 31 października 2018 roku.
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
30 listopada 2018 r.
4. W celu dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 Przejmujący przedłoży kserokopie (potwierdzone
za zgodność z oryginałem) wszystkich faktur Vat, rachunków i poleceń przelewu związanych z przedmiotem
niniejszego porozumienia.
5. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi w terminie 15 dni od wykonania zadania tj. do
15 listopada 2018 r.
§ 10. Przekazujący może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym wówczas, gdy
Przejmujący nie będzie należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.
§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o finansach publicznych.
§ 13. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
Przekazującego.
§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta Dąbrowski
mgr Tadeusz Kwiatkowski

Burmistrz
mgr inz. Andrzej Gorzkowicz

Wicestarosta Dąbrowski
mgr Marek Kopia

Skarbnik Powiatu
Maria Sztorc

Skarbnik Gminy
Agnieszka Makuch
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Załącznik
do porozumienia Nr 2
z dnia 22 maja 2018 r.
WYKAZ POBOCZY Z ROWAMI PRZYDROŻNYMI W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA
TERENIE GMINY SZCZUCIN

L.P.
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Nr i nazwa drogi

Długość
poboczy
i rowów /km/

2

Droga 1303K Kozłów Szczucin
Droga 1319K Szczucin Radgoszcz
Droga 1307K Mędrzechów
– Delastowice
Droga powiatowa 1325K
Skrzynka – Mędrzechów
Droga powiatowa 1317K
Szczucin Maniów – Boki Wadowice
Droga powiatowa 1318K
Szczucin – Suchy Grunt –
Brzezówka - Radwan
Dojazd kolejowy
Razem

Długość
chodnika/
zjazdy /km/

Powierzchnia do
wykoszenia
Długość
poboczy
i rowów do
Rowy
Pobocza /m2/
koszenia /m/
/m2/

3

4

5

6

7

5,1x2=10,2

2,3

7900

9480

19750

7,0x2=14,0

3,01

10990

7693

32970

0,7x2=1,4

0,1

1300

650

3250

1,7x2=3,4

0,1

3300

1650

8250

13,7x2=27,4

1,5

25900

12950

64750

15,4x2=30,8

2,26

28540

14270

71350

0,1
43,6/87,20

9,27

77930

46693

200320

Uwagi

8

UWAGA! Powierzchnia rowów do wykoszenia jest podana łącznie z terenem poza rowami
w granicach pasa drogowego.
Przejmujący:
Starosta Dąbrowski
mgr Tadeusz Kwiatkowski

Przekazujący:
Burmistrz
mgr inż. Andrzej Gorzkowicz

Wicestarosta Dąbrowski
mgr Marek Kopia
Skarbnik Powiatu
Maria Sztorc

Skarbnik Gminy
Agnieszka Makuch

