
 

 

POROZUMIENIE  

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego Powiatu Kłodzkiego w zakresie letniego 

utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki w sezonie letnim 

2018. 

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 Lewin Kłodzki, reprezentowaną przez: 

- Wójta Gminy Lewin Kłodzki - Joannę Klimek-Szymanowicz, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agaty Kubuj-Orman, 

zwaną dalej Gminą. 

Działając na podstawie: 

- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2222), 

- art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), 

- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), 

- uchwały nr III/25/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przekazania przez Powiat 

Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych, 

- uchwały nr XLV/242/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 06.04.2018 r. w sprawie przejęcia przez 

Gminę Lewin Kłodzki 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 Gminy Lewin Kłodzki, 

w ilości 3.830,00 m 2 powierzchni do sprzątania i 45.452,00 m 2 powierzchni do koszenia poboczy i pasów 

zieleni dróg powiatowych w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r. 

2. Wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do letniego utrzymania: 

 Lp.  Przebieg drogi  Numer drogi 

1. Jeleniów - Kulin Kłodzki 3243D 
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2. Lewin Kłodzki - Jerzykowice Małe 3294D 

3. Granica Państwa - Kocioł - Lewin Kłodzki 3295D 

4. Kocioł - Taszów 3296D 

5. Lewin Kłodzki - Jarków 3297D 

6. Lewin Kłodzki - Krzyżanów 3298D 

7. od drogi wojewódzkiej 387 - Jerzykowice Wielkie 3299D 

8. Dańczów - Darnków 3300D 

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

Lewin Kłodzki zobowiązuje się do starannego działania w ramach środków przeznaczonych na ten cel 

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

1) zakres prac sprzątania obejmuje: 

- droga powiatowa nr 3298D ul. Chopina (od drogi krajowej nr 8 do ul. Pl. Kościuszki - Rynek), ul. Nad 

Potokiem (od skrzyżowania z ul. Obr. Warszawy do basenu kąpielowego), 

- droga powiatowa nr 3294D Pl. Kościuszki - Rynek, ul. Lasek Miejski (od budynku Pl. Kościuszki 14  

do Cmentarza Parafialnego - brama wjazdowa), 

- droga powiatowa ul. Obrońców Warszawy (od budynku nr 1 do skrzyżowania z ul. Nad Potokiem), 

- usuwanie nieczystości stałych, lekkich (papier, folia, tektura, gałęzie itp.), 

- usunięcie nieczystości poprzez zamiatanie ciągów pieszo-jezdnych, usuwanie zanieczyszczeń z pasów 

zieleni wraz z wywozem zanieczyszczeń. 

2) zakres prac koszenia obejmuje: 

- koszenie poboczy i pasów zieleni dróg powiatowych zgodnie z wykazem, 

- zamiatanie skoszonej trawy z jezdni. 

2. Strony ustalają, że sprzątanie terenów opisanych w ust. 1 będzie wykonywane raz w miesiącu, natomiast 

koszenie terenów opisanych w ust. 1 będzie przeprowadzone trzykrotnie w ramach realizacji porozumienia. 

3. Decyzję o rozpoczęciu robót będzie podejmował Przedstawiciel Gminy. 

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

porozumieniem z ramienia Gminy Lewin Kłodzki osoba odpowiedzialna - Pan Krzysztof Pustuła. 

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku - Kierownik Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej - Pan Artur 

Kowalski. 

3. Gmina odpowiada za realizację wymienionego w porozumieniu zadania. 

§ 4. 1. Na realizację przedmiotu porozumienia w 2018 r. Powiat przekaże Gminie środki własne  

jako częściową refundację w wysokości ryczałtowej wynoszącej: 17.427,00 zł na realizację przedmiotu 

porozumienia w 2018 r. 

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

81.29.12.0). 

3. Środki określone w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy nr 11 1020 5095 0000 

5302 0151 4173 Bank PKO BP Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu w terminie do 30 czerwca 2018 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 30 listopada 2018 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 2017 r. poz. 2077). 

§ 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 Wójt Gminy 

Lewin Kłodzki 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 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego: 

P. Marchewka 

Skarbnik Powiatu: 

H. Popiel 

Wójt Gminy Lewin Kłodzki: 

J. Klimek-Szymanowicz 

Skarbnik Gminy Lewin Kłodzki: 

A. Kubuj-Orman 
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