
 

 

POROZUMIENIE  

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

zawarte pomiędzy:  

1. Powiatem Kłodzkim,  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego,  

w imieniu którego działają: 

 – Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń, 

 – Etatowy Członek Zarządu – Piotr Marchewka  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kłodzkiego – Henryki Popiel,  

zwanym dalej Powiatem,  

a  

2. Gminą Lądek-Zdrój,  

reprezentowaną przez: – Burmistrza Lądka Zdroju – Romana Kaczmarczyka,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wioletty Drangowskiej,  

zwaną dalej Gminą. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Lądek-Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego w zakresie letniego 

utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lądek Zdrój w sezonie letnim 

2017/2018 

Działając na podstawie - art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 

poz. 1440),- art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814 z późn. zm.), - art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 

poz. 1515 z późn. zm.), - uchwały Nr VI/35/2017 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie 

przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lądek-Zdrój zadania własnego powiatu w zakresie letniego 

utrzymania dróg powiatowych, - uchwały Nr XXXX/261/2017 Rady Gminy Lądek-Zdrój z dnia 22.05.2017 r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Lądek-Zdrój od Powiatu Kłodzkiego zadania własnego powiatu w zakresie 

letniego utrzymania dróg powiatowych, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania obowiązki w zakresie letniego utrzymania dróg 

powiatowych na wyznaczonych drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lądek Zdrój, 

w ilości 13.642,50 m2  poboczy i pasów zieleni w okresie od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r. i od 01.06.2018 r. 

do 30.09.2018 r. 
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2. Wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do letniego utrzymania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

porozumienia. 

§ 2. 1. Gmina w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 

Lądek-Zdrój zobowiązuje się do starannego działania w ramach środków przeznaczonych na ten cel 

i przyjmuje następujące zasady i zakres utrzymania dróg powiatowych, a w szczególności: 

- Lądek Zdrój, ul. Zamenhofa - ul Graniczna skarpa - koszenie skarpy ul. Zamenhofa od budynku nr 1  

(ul. Graniczna) do skarpy Zamenhofa - Graniczna i dalej do skrzyżowania ul. Zamenhofa, Graniczna 

i Wolności - zamiatanie skoszonej trawy z jezdni 

- Lądek Zdrój, ul. Graniczna - pobocze prawa strona + pas zieleni pomiędzy chodnikiem a jezdnią - 

koszenie pobocza przy chodniku z prawej strony oraz pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem, zamiatanie 

skoszonej trawy z chodnika przy krawężnikach od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Wolności. 

- Lądek Zdrój, ul. Zamenhofa pobocze lewa strona - koszenie pobocza szer. 0,5 m przy chodniku z lewej 

strony, zamiatanie skoszonej trawy z chodnika przy krawężnikach od zjazdu do budynku Pensjonatu "Melafir" 

do skrzyżowania z ul. Graniczną i ul. Wolności. 

- Pobocza obustronnie drogi do wsi Lutynia - koszenie poboczy (szer.1,00 m) obustronnie - odcinek  

od skrzyżowania ul. Granicznej, Zamenhofa i Wolności w kierunku wsi Lutynia do Ośrodka 'Geowita"- 

zamiatanie skoszonej trawy z jezdni, 

- Lądek Zdrój, ul. Kościuszki - rów lewostronny i pobocze prawostronne - koszenie rowu lewostronnego 

i pobocza prawostronnego ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z drogą 

wojewódzka 392 w kierunku Stronia Śl. - zamiatanie skoszonej trawy z jezdni 

2. Strony ustalają, że koszenie terenów opisanych w ust. 1 będzie przeprowadzone dwukrotnie w ramach 

realizacji porozumienia. Ewentualne kolejne koszenia będą przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy 

stronami. 

3. Decyzję o rozpoczęciu robót będzie podejmował Przedstawiciel Gminy. 

§ 3. 1. Jednostką odpowiedzialną za letnie utrzymanie dróg powiatowych objętych niniejszym 

porozumieniem z ramienia Gminy jest Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Fabryczna 7a, 57–540 Lądek 

Zdrój, tel. 74 814 63 58. Osoba odpowiedzialna – Pani Krystyna Mazurkiewicz. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach realizacji porozumienia ze strony Powiatu jest pracownik 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku - Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - Pani 

Aneta Hawryszuk - Dobis, tel. 74 811 19 23. 

3. Gmina odpowiada za realizację wymienionego w porozumieniu zadania. 

§ 4. 1. Na realizację przedmiotu porozumienia w 2017 r. Powiat przekaże Gminie środki własne jako 

częściową refundację w wysokości ryczałtowej wynoszącej 5 400 zł. na realizację przedmiotu porozumienia 

w 2017 r. 

2. Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z niniejszego porozumienia w roku 2018 zostanie 

określona w drodze aneksu, po podjęciu przez Radę Powiatu Kłodzkiego uchwały w sprawie budżetu Powiatu 

Kłodzkiego, z tym że Powiat deklaruje przyznanie dotacji na poziomie nie niższym, niż w 2017 r. 

3. Usługi związane z letnim utrzymaniem dróg objęte są podatkiem VAT w wysokości 8% (PKWiU 

81.29.12.0). 

4. Środki określone w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy nr 86 9588 0004 0039 

1111 2000 0010 – PBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój w terminie do 30 czerwca danego roku. 

§ 5. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem,  

na jakie je uzyskała i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. 

§ 6. 1. Gmina dokona zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek wskazany przez Powiat w terminie 

do 31 października danego roku. 
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2. Gmina zobowiązuje się do rozliczenia pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania objętego 

porozumieniem zgodnie z postanowieniami art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). 

§ 7. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli przez upoważnione osoby w zakresie realizacji niniejszego 

porozumienia. 

§ 8. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu porozumienia, jak również 

za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją niniejszego porozumienia ponosi Gmina. 

§ 9. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem, dokonanym na piśmie, które upływa z końcem miesiąca. 

§ 10. Nadzór nad letnim utrzymaniem dróg powiatowych objętych porozumieniem sprawują Burmistrz 

Lądka-Zdroju oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy ustawy o drogach publicznych oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

§ 13. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

 dla każdej ze stron. 

Starosta Kłodzki: 

M. Awiżeń 

Burmistrz Lądka-Zdroju: 

R. Kaczmarczyk 

Etatowy Członek Zarządu: 

P. Marchewka 

Skarbnik Powiatu: 

H. Popiel 

Skarbnik Gminy: 

W. Drangowska
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Załącznik do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH PRZEJĘTYCH DO UTRZYMANIA LETNIEGO PRZEZ GMINĘ 

LĄDEK ZDRÓJ NA TERENIE MIASTA 

 Lp.  Nazwa ulicy  Zakres prac 
 Powierzchnia 

koszenia 

[m2 ] 
1. Lądek Zdrój, 

ul. Zamenhofa - ul. 

Graniczna (skarpa) 

775,0 m*12,00 m 

koszenie skarpy ul. Zamenhofa od budynku nr 1 (ul. Graniczna) do skarpy 

Zamenhofa - Graniczna i dalej do skrzyżowania ul. Zamenhofa, Graniczna 

i Wolności.- zamiatanie skoszonej trawy z jezdni. 
9 300,00 

2. Lądek Zdrój, 

ul. Graniczna 

(pobocze prawa 

strona + pas zieleni 

pomiędzy 

chodnikiem 

a jezdnią) 

775,00 m * 1,9 m 

koszenie pobocza przy chodniku z prawej strony oraz pasa zieleni pomiędzy 

jezdnią a chodnikiem, zamiatanie skoszonej trawy z chodnika przy krawężnikach 

od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Wolności. 
1 472,50 

3. Lądek Zdrój, 

ul. Zamenhofa 

(pobocze lewa 

strona) 

300,0 m * 0,5 m 

koszenie pobocza szer. 0,5 m przy chodniku z lewej strony, zamiatanie skoszonej 

trawy z chodnika przy krawężnikach od zjazdu do budynku Pensjonatu "Melafir" 

do skrzyżowania z ul. Graniczną i ul. Wolności. 
150,00 

4. pobocza obustronnie 

drogi do wsi Lutynia 

570,00 m * 1,00 m 

koszenie poboczy (szer.1,00 m) obustronnie - odcinek od skrzyżowania ul. 

Granicznej, Zamenhofa i Wolności w kierunku wsi Lutynia do Ośrodka 

'Geowita"- zamiatanie skoszonej trawy z jezdni 
570,00 

5. Lądek Zdrój, 

ul. Kościuszki (rów 

lewostronny 

i pobocze 

prawostronne) 

1300,00 m * 1,5 m + 

200,00 m * 1,0 m 

koszenie rowu lewostronnego i pobocza prawostronnego ul. Kościuszki od 

skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z drogą wojewódzka 

392 w kierunku Stronia Śl. - zamiatanie skoszonej trawy z jezdni 
2 150,00 

 Łączna powierzchnia: 13 642,50 
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