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POROZUMIENIE NR 337/2014
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie powierzenia Gminie Wiejskiej Zgorzelec zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania
dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zgorzelec.
pomiędzy
Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego w imieniu którego występują:
Starosta Zgorzelecki – Artur Bieliński
Wicestarosta – Mariusz Tureniec
przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Karasińskiej
zwanym dalej „Powierzającym”,
a
Gminą Zgorzelec
reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgorzelec – Kazimierza Janika
przy kontrasygnacie Skarbnika – Rafała Jasiula
zwanym dalej „Przyjmującym”
Działając na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zmianami) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami) oraz Uchwały Nr LIII/365/2014
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 września 2014r. Strony postanawiają zawrzeć porozumienie
o następującej treści:
§ 1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu do wykonania zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie 2014/2015 (w okresie od 01.11.2014r. do 31.03.2015r.), oraz w sezonie 2015/2016
(w okresie od 01.11.2015r. do 31.03.2016r.), zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
porozumienia.
§ 2. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg obejmują:
1) odśnieżanie systemem patrolowym dróg według standardów ich zimowego utrzymania,
2) zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej z użyciem środków chemicznych (NaCl) oraz materiału
uszorstniającego w postaci piasku,
3) zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszych poprzez ich odśnieżanie i posypywanie materiałem
uszorstniającym zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg,
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4) utrzymanie pełnej gotowości do świadczenia usług,
5) jednorazowe obustronne ręczne lub mechaniczne uprzątnięcie piasku z ulic wraz z chodnikami
po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg.
6) sprzątanie pasa drogowego według wskazań Powierzającego, nie częściej jednak niż raz w miesiącu,
w przypadku gdy warunki atmosferyczne umożliwią realizację powyższego wskazania Powierzającego.
§ 3. 1. Na realizację powyższego zadania zgodnie z § 1 Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację
celową w wysokości 700.000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), obejmującą wszystkie koszty
związane z wykonaniem zadania określonego w §1.
2. Dotacja będzie przekazywana przelewem na konto Urzędu Gminy Zgorzelec w dziesięciu ratach po
70.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) każda, płatna w terminie: do 15 dnia każdego
miesiąca począwszy od miesiąca listopada 2014r., w poszczególnych miesiącach sezonu zimowego
określonych w §1.
3. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin na realizacje powyższego
zadania może ulec zmianie. Powiadomienie o zmianie terminu Przyjmujący otrzyma w formie pisemnej: odbiór
osobisty, pocztą, faksem lub elektronicznie.
W przypadku wydłużenia wykonywania usługi w danym sezonie zimowym wysokość wynagrodzenia może
ulec zwiększeniu proporcjonalnie do wartości wynagrodzenia opisanego w § 3 ust.1 za każdy dzień wydłużenia
terminy wykonywania usługi.
§ 4. 1. Przyjmujący składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację
powierzonego zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia do 30.04.2015r. w sezonie 2014/2015 oraz
do 30.04.2016r. w sezonie 2015/2016.
2. W przypadku wydłużenia wykonywania usługi w danym sezonie zimowym termin złożenia
sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację powierzonego zadania określony
w ust. 1 przypadał będzie na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
zakończono wykonywanie usługi.
3. Niewykorzystana kwota dotacji zimowego utrzymania dróg podlega zwrotowi na rzecz Powierzającego
w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia sprawozdania o którym mowa w ust. 1.
4. Sposób realizacji umowy tj. standardy utrzymania dróg stanowią załącznik nr 2. Przyjmujący oświadcza,
iż będzie wykonywać porozumienie w zgodzie z powyższymi wymogami.
§ 5. 1. Po zakończeniu sezonu zimowego Przyjmujący oczyści pas drogowy z pozostałości materiałów
użytych do zimowego utrzymania dróg w terminie do dnia 30.04.2015r. w sezonie 2014/2015 oraz
do 30.04.2016r. w sezonie 2015/2016.
2. W przypadku wydłużenia wykonywania usługi w danym sezonie zimowym termin oczyszczenia pasa
drogowego z pozostałości materiałów użytych do zimowego utrzymania dróg przypadał będzie na koniec
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończono wykonywanie usługi.
3. W przypadku nie wykonania zadania określonego w ust. 1 Powierzający zleci przedmiotowe prace
innemu Wykonawcy na koszt Przyjmującego. Powierzający będzie miał prawo do potrącenia kosztów
wykonania zastępczego z wynagrodzenia Przyjmującego.
§ 6. Porozumienie obowiązuje począwszy od dnia 01.11.2014r.
§ 7. W sprawach nie uregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i odpowiednio inne przepisy prawa.
§ 8. Powierzający ma prawo do bieżącej i kompleksowej kontroli realizacji zadań, o których mowa
w § 2 Porozumienia i wydatkowania środków, przekazanych na ich realizację.
§ 9. Przyjmujący zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych przez Powierzającego środków
finansowych na realizację zadań objętych Porozumieniem.
§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§ 12. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze stron.
Starosta Zgorzelecki:
A. Bieliński
Wójt Gminy Zgorzelec:
K. Janik
Wicestarosta:
M. Tureniec
Skarbnik:
R. Jasiul
Skarbnik:
A. Karasińska

