
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Rudna prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi na terenie gminy Rudna 

 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Lubińskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez: 

Adama Myrdę - Starostę Lubińskiego,  

Damiana Stawikowskiego - Członka Zarządu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Teresy Walasek, 

a: 

Gminą Rudna, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: 

Adriana Wołkowskiego - Pełniącego funkcję Wójta Gminy Rudna, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rudna – Joanny Herbut. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2018.2068 

z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2018.995  

z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(t.j. Dz. U. 2018.1530 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu w Lubinie nr VII/68/2019 z dnia 28 lutego 

2019 roku w sprawie wyrażenia zgodny na powierzenie Gminie Rudna prowadzenia zadań publicznych 

z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Rudna oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 z późn. zm.) i uchwały nr IV/30/2019 Rady Gminy Rudna 

z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Lubińskiego prowadzenia 

zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Rudna, strony postanawiają 

co następuje: 

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Lubinie, działając jako zarządca dróg powiatowych, powierza a Wójt Gminy 

Rudna, działając jako zarządca dróg gminnych, przyjmuje prowadzenie zadań zarządcy drogi określonych 

w art. 20 ust. 2, 4, 5, 10, 10a, 11, 15, 16 ustawy o drogach publicznych z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi na terenie gminy Rudna. 

2. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1 nastąpi  od dnia 1 kwietnia 2019 r. 

3. Szczegółowy wykaz dróg powiatowych położonych na terenie gminy Rudna zawiera załącznik nr 1  

do niniejszego porozumienia. 

§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do finansowania wymienionego w § 1 zadania, poprzez przekazywanie 

dotacji z przeznaczeniem na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań wskazanych w § 1, w tym 

w szczególności zakupu usług, remontów, materiałów i ubezpieczeń. 
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2. Strony ustalają, że w okresie od 01.04.2019 roku do 31.12.2019 roku Powiat Lubiński przekaże Gminie 

na realizację zadań wynikających z niniejszego porozumienia dotację, w łącznej wysokości 475.000,00 zł 

z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w ust. 1. 

3. Dotację, o której mowa w ust. 2 Powiat zobowiązuje się przekazać w następujących terminach: 

1) środki w wysokości 155 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100 złotych) w terminie  

do dnia 15-go kwietnia 2019 roku; 

2) środki w wysokości 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) w ośmiu równych ratach 

po 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100 złotych) płatnych do dnia 15-go każdego miesiąca 

począwszy od maja 2019 roku. 

4. Wysokość dotacji na lata następne, począwszy od roku 2020, strony ustalą dla każdego roku odrębnie 

w drodze dodatkowych porozumień. 

5. Jeżeli strony w dodatkowym porozumieniu, o którym mowa w ust. 4 nie postanowią inaczej dotacje, 

w latach następnych przekazywane będą do dnia 15 każdego miesiąca w wysokości 1/12 kwot ujętych 

w budżecie lub projekcie budżetu Powiatu Lubińskiego. 

6. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 4 uzależniona będzie od wielkości środków pieniężnych 

dysponowanych przez Powiat z uwzględnieniem potrzeb wynikających z realizowanego w ramach niniejszego 

porozumienia zadania. 

7. Gmina, w roku trwania porozumienia, w terminie do 30 września przekaże Powiatowi wniosek 

w zakresie finansowania zadań, o których mowa w § 1 na rok następny. 

8. Powiat, w roku trwania porozumienia, w terminie do 30 października przekaże Gminie informację, 

o wysokości dotacji na realizację niniejszego porozumienia, planowaną do ujęcia w projekcie budżetu Powiatu 

na rok następny. 

9. Strony ustalają, że za ubezpieczenie dróg powiatowych w okresie trwania porozumienia 

odpowiedzialność ponosi Gmina. 

§ 3. 1. Wykorzystanie przyznanej na dany rok dotacji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 

do 31 grudnia roku budżetowego. 

2. Termin zwrotu niewykorzystanej w danym roku dotacji ustala się na dzień 31 stycznia roku następnego. 

3. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi w terminach i na zasadach określonych w art. 252 ustawy z 27 sierpnia 

2013 o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077 z późn. zm.). 

4. Gmina zobowiązuje się do: 

1) wydatkowania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z celem wskazanym 

w niniejszym porozumieniu, 

2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanej dotacji i wydatków dokonywanych 

z tych środków, 

3) przedkładania w terminie do 20 stycznia roku następnego rozliczenia dotacji, zawierającego zestawienie 

poniesionych wydatków. 

§ 4. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań 

wynikających z niniejszego porozumienia. 

§ 5. 1. Zmiana postanowień porozumienia wymaga wyłącznie formy pisemnej za zgodą obydwu stron  

pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy  

dla siedziby Powiatu. 

§ 6. 1. Każda ze stron ma prawo odstąpienia od realizacji porozumienia zachowując sześciomiesięczny 

termin odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Gminie przysługuje prawo odstąpienia od realizacji porozumienia za trzymiesięcznym okresem 

odstąpienia, jeżeli Powiat nie zabezpieczy w projekcie budżetu lub budżecie środków na realizację niniejszego 

porozumienia lub zabezpieczy w budżecie środki w kwocie mniejszej niż 9 000,00 zł na każdy kilometr drogi 

powiatowej rocznie. 

§ 7. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Starosta Lubiński: 

A. Myrda 

Członek Zarządu: 

D. Stawikowski 

Skarbnik Powiatu: 

T. Walasek 

pełniący funkcję Wójta Gminy Rudna: 

A. Wołkowski 

Skarbnik Gminy Rudna: 

J. Herbut
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Załącznik nr 1 do porozumienia Powiatu Lubińskiego  

i Gminy Rudna z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

 

 

Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Rudna 

Lp. Klasa 

techn 

Nr drogi Nazwa drogi kilometraż 

w gminie 

Długość 

drogi 

Dł. naw. 

twardej 

Dł. 

naw. 

grunt. 

Gmina 

1 Z 1201D Rudna, ul. Głogowska – 

gr. pow. {Przedmoście} 
0,000 -  1,830 1,830 1,830 - Rudna 

2 L 1202D dr. woj. 323 - Gwizdanów 

- gr. powiatu  {Trzęsów}  
0,000  - 3,537 3,537 3,537 - Rudna 

3 Z 1208D Mleczno – Toszowice – 

Tymowa - Dębiec –- do dr. 

woj. 292 (Ścinawa)  

0,000  - 3,755 3,755 3,755 - Rudna 

4 Z 1200D Juszowice – Rynarcice – 

dr. woj. 323 
0,000 -  3,858 3,858 3,858 - Rudna 

5 Z 1203D dr. woj. 292 – Orsk  – 

Brodowice – Kębłów 

0,000 -  9,926 9,926 8,466 1,460 Rudna 

6 Z 1205D dr. woj. 323- Gwizdanów – 

Kębłów – Nieszczyce –  
0,000 -  9,050 9,050 9,050 - Rudna 

7 Z 1207D Rudna, ul. Leśna   –  

Stara Rudna Wądroże – 

Dziesław 

0,000 -  7,490 7,490 7,490 - Rudna 

8 Z 1209D Gwizdanów – Wysokie – 

Radomiłów – Kliszów – 

Dziesław 

0,000 -  8,340 8,340 8,340 - Rudna 

9 L 1204D dr. woj. 323 – Studzionki – 

Kębłów 

0,000 -  2,293 2,293 2,293 - Rudna 

10 L 1210D Olszany – Miłogoszcz – 

Radomiłów  

0,000 -  4,554 4,554 4,554 - Rudna 

11 Z 1220D Rudna - Lubin  

(obr. Składowice) 

0,000 – 8,665 8,665 8,665 - Rudna 

12 Z 1211D Tymowa -  Dziesław - 

Górzyn – Naroczyce 

 – dr. woj. 292 

4,380 - 11,363 6,983 6,983 - Rudna 

   OGÓŁEM:  70,281 68,821 1,460  
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