
 

 

POROZUMIENIE NR 12 

 

z dnia 21 października 2016 r. 

 

zawarte w Jeleniej Górze pomiędzy: 

Powiatem Jeleniogórskim w Jeleniej Górze z siedzibą, przy ul. Kochanowskiego 10 reprezentowanym 

przez: 

1. Annę Konieczyńską – Starostę Jeleniogórskiego, 

2. Pawła Kwiatkowskiego – Wicestarostę Jeleniogórskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Grażyny Bojęć, 

posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej „Powiatem”, 

a 

Gminą Miejską Piechowice z siedzibą przy ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice reprezentowaną przez: 

1. Witolda Rudolfa – Burmistrza Miasta Piechowice, 

przy kontrasygnacie Marty Mielczarek – Skarbnika Miasta, 

posiadającą NIP: 611-010-86-58, REGON: 230821612, zwaną dalej „Miastem”. 

Biorąc pod uwagę konieczność współdziałania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych  

na terenie Miasta w sezonie 2016/2018, na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późniejszymi zmianami), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 46 ustawy  

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198), 

uchwały nr XI/65/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powierzenia 

Miastu Piechowice prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych 

na terenie Miasta Piechowice oraz uchwały nr 167/XXVI/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 września 

2016 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Jeleniogórskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg 

powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w sezonie strony ustalają, co następuje: 

§ 1. Miasto przejmuje zadania polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu 

Jeleniogórskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Piechowice w ramach zimowego utrzymania dróg 

gminnych i powiatowych na terenie Miasta Piechowice w sezonie 2016/2018. 

§ 2. 1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności: 
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1) oczyszczanie ze śniegu oraz błota pośniegowego nawierzchni wyznaczonych dróg powiatowych (jezdnia, 

chodnik) i obiektów mostowych, położonych w granicach administracyjnych Miasta; 

2) zwalczanie śliskości drogi do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność wyznaczonych odcinków 

dróg powiatowych (jezdnia, chodnik) i obiektów mostowych w granicach administracyjnych Miasta,  

przy pomocy materiałów szorstkich i środków chemicznych; 

3) usuwanie nawisów lodowych na obiekcie mostowym (tunel drogowy w odcinku ul. Sudeckiej,  

os. Michałowice); 

4) sprzątanie zanieczyszczeń pozimowych na zakończenie akcji zimowej. 

2. W sezonie 2016/2018 zimowe utrzymanie dróg będzie przebiegać w okresie od 15 listopada 2016 r.  

do 30 kwietnia 2018 r. i będzie realizowane w IV standardzie zimowego odśnieżania i usuwania gołoledzi, 

określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia „Ogólne zasady odśnieżania na drogach 

powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego”, na drogach wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego 

Porozumienia. 

3. Miasto może ustalić wyższy standard zimowego utrzymania dróg powiatowych w ramach posiadanych 

środków finansowych. 

4. Prace stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia Miasto wykonywać będzie własnymi siłami  

i środkami lub przez wykonawcę zewnętrznego. 

5. Miasto w okresie realizacji Porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich  

za wszelkie szkody powstałe przy wykonaniu Porozumienia. 

6. Po zakończeniu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2018 Miasto zgłasza odbiór czynności 

określonych w § 2 ust. 1 pkt 4 Porozumienia. 

7. Z wykonywania zadania Miasto składa sprawozdanie, w terminie 14 dni od zakończenia realizacji 

zadania. 

§ 3. 1. Na realizację zadania będącego przedmiotem porozumienia w okresie: od 15 listopada 2016 r. do 30 

kwietnia 2017r. oraz od 15 listopada 2017r. do 30 kwietnia 2018r. tj.: w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 

Powiat przekaże Miastu dotację celową w wysokości 120.000,00 złotych brutto. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie w sześciu transzach, na podstawie noty 

obciążeniowej wystawionej przez Miasto, za okres: 

a) od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście 

tysięcy złotych), w terminie do 15 stycznia 2017 roku, 

b) od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć 

tysięcy złotych), w terminie do 15 kwietnia 2017 roku, 

c) od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 

złotych), w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu wykonania czynności określonych w § 2 ust.1 pkt. 

4 Porozumienia i zaakceptowaniu przez Powiat sprawozdania Miasta z realizacji zadania, 

d) od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście 

tysięcy złotych), w terminie do 15 stycznia 2018 roku, 

e) od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć 

tysięcy złotych), w terminie do 15 kwietnia 2018 roku, 

f) od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 

złotych), w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu wykonania czynności określonych w § 2 ust. 1 pkt. 

4 Porozumienia i zaakceptowaniu przez Powiat sprawozdania Miasta z realizacji zadania, 

3. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność. 

§ 4. Miasto zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków zgodnie z celem na jaki je uzyskało  

i na warunkach określonych niniejszym Porozumieniem. 
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§ 5. Powiat sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań przez Miasto, w tym wydatkowania 

przekazanych Miastu środków. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego 

zakończeniu. 

§ 6. Środki finansowe niewykorzystane w trakcie realizacji zadania oraz środki wykorzystane niezgodnie  

z przeznaczeniem, Miasto zobowiązane jest zwrócić w ciągu 14 dni od daty zakończenia zadania  

lub stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem. 

§ 7. Porozumienie może być rozwiązane przez Powiat ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) odmowy poddania się kontroli wykorzystania dotacji przez Miasto. 

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane przez Miasto w przypadku zwłoki Powiatu w terminowym 

przekazaniu dotacji, przekraczającej 14 dni, licząc od dat wskazanych w § 3 ust. 2 Porozumienia. 

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy  

o finansach publicznych i ustawy o drogach publicznych. 

§ 11. Powiat obowiązki wynikające z porozumienia będzie realizował przy pomocy Wydziału Dróg 

Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego przez 

Powiat Jeleniogórski. 

§ 13. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron i jeden 

w celu publikacji. 

Powiat Jeleniogórski 

Starosta Jeleniogórski: 

A. Konieczyńska 

Wicestarosta Jeleniogórski: 

P. Kwiatkowski 

Skarbnik Powiatu Jeleniogórskiego: 

G. Bojęć 

Gmina Miejska Piechowice 

Burmistrz Miasta Piechowice: 

W. Rudolf 

Skarbnik Miasta Piechowice: 

       M. Mielczarek 
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Załącznik nr 1 do porozumienia nr 12  

z dnia 21 października 2016 r. 
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Załącznik nr 2 do porozumienia nr 12  

z dnia 21 października 2016 r. 
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