
 

 

POROZUMIENIE NR 5/2018 

 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania 

polegającego na utrzymaniu w sezonie letnim 2018 zieleni przydrożnej w pasie drogowym  

dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie 

zawarte w Jeleniej Górze pomiędzy: 

Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze, który reprezentuje: 

Anna Konieczyńska - Starosta Jeleniogórski, 

Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta Jeleniogórski, 

przy kontrasygnacie: Pani Grażyny Bojęć- Skarbnika Powiatu, 

zwanym dalej "Powierzającym", 

a: 

Gminą Janowice Wielkie z siedzibą w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, którą reprezentuje: 

Kamil Kowalski - Wójt Gminy, 

przy kontrasygnacie Pana Roberta Gudowskiego - Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej "Przyjmującym". 

§ 1. 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje prawa i obowiązki w zakresie utrzymania 

czystości w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie określone w art. 20 

pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych, polegające na utrzymaniu zieleni niskiej w pasie 

drogowym, rowach, poboczach poprzez systematyczne wykonywanie wykoszeń traw realizowane w cyklach, 

których ilość uzależniona jest od warunków wegetacji roślin. 

2. Zakres robót określony w ust. 1 dotyczy odcinków dróg powiatowych określonych w tabeli poniżej: 

Lp. Numer drogi Przebieg drogi Kilometraż drogi 

(km) 

Długość odcinka drogi 

(km) 

1 2735D Radomierz-Kowary 0,000-7,980 7,980 

2 2749D Jelenia Góra - Komarno 5,650-9,650 4,000 

3 2770D Janowice Wielkie-Mniszków 0,000-3,450 3,450 

4 2750D Komarno-Radomierz 0,000-3,710 3,710 

5 2775D Radomierz 0,000-1,378 1,378 
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6 2768D Miedzianka- do granicy Powiatu 0,000-0,999 0,999 

7 2745D Janowice Wielkie-Marciszów 0,000-2,418 2,418 

8 2778D Od granicy gminy Mysłakowice do 

Trzcińska 

4,834-7,771 2,937 

∑ 1-8   Razem 26,872 

§ 2. 1. Przekazanie praw i obowiązków następuje na okres od dnia zawarcia Porozumienia do dnia 

31 października 2018 roku. 

2. Przyjmujący zadania odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie realizacji zadań objętych Porozumieniem. 

§ 3. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację celową 

w wysokości 11 000 złotych (słownie: jedenaście tysięcy złotych), na rachunek bankowy Przyjmującego, 

w dwóch równych ratach po 5.500 zł: 

- I rata w terminie do 15.06.2018 r., 

- II rata w terminie do 15.08.2018 r., 

2. Powierzającemu przysługuje prawo dokonywania bieżącej oceny prawidłowości wykonania zadań, 

wydawania zaleceń i wytycznych w zakresie zadań powierzonych w Porozumieniu. 

3. Z wykonania zadania Przyjmujący złoży sprawozdanie w terminie 14 dni od zakończenia realizacji 

zadania, wraz z rozliczeniem otrzymanych środków oraz wskazaniem wykonanego zakresu rzeczowego. 

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

z przeznaczeniem Przyjmujący zobowiązany jest zwrócić w ciągu 15 dni od daty zakończenia zadania  

lub stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem. Uchybienie terminowi powoduje 

obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę liczonych jak od zobowiązań podatkowych. 

§ 5. 1. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy 

o finansach publicznych i ustawy o drogach publicznych. 

3. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze  

dla Powierzającego a jeden dla Przyjmującego. 

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

Powierzającego. 

Starosta Jeleniogórski: 

A. Konieczyńska 

Wicestarosta Jeleniogórski: 

P. Kwiatkowski 

Skarbnik Powiatu: 

G. Bojęć 

Wójt Gminy Janowice Wielkie: 

K. Kowalski 

Skarbnik Gminy: 

R. Gudowski 
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