
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2015 

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

w sprawie przekazania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  

na terenie Gminy Rokiciny 

zawarte pomiędzy: Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Ma-

zowieckim w osobach: Dariusz Kowalczyk – Wicestarosta Tomaszowski, Leszek Ogórek – członek Zarządu 

Powiatu, zwanym dalej Przekazującym, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Tomaszowskiego, a Gminą 

Rokiciny reprezentowaną przez Pana Jerzego Rebzda – Wójta Gminy Rokiciny zwanym dalej „Gminą”. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 

roku poz. 260, 843. 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310) oraz uchwały Rady Powiatu nr IV/35/2014 z dnia 22 

grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych i art. 216 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 

1146) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:  

z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) Zarząd Powiatu Tomaszowskiego i Wójt Gminy Rokici-

ny zawarli porozumienie następującej treści: 

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Przekazujący przekazuje, a Gmina przyjmuje zadania związane  

z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej na drogach powiatowych na terenie Gminy, zgodnie z wyka-

zem stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia. 

§ 2. Strony ustalają, że zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych objętych niniejszym porozumie-

niem będzie prowadzone według następujących założeń: 

1) akcja prowadzona będzie przez Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny; 

2) zimowe utrzymanie dróg w zakresie zwalczania śliskości prowadzone będzie przy użyciu piachu i soli; 

3) zwalczanie śliskości zimowej dróg będzie prowadzone według standardu V określonego w załączniku nr 2 

do niniejszego porozumienia. 

§ 3. 1. Na wykonanie zadań określonych niniejszym porozumieniem Przekazujący posiada zabezpieczone 

środki w budżecie powiatu na rok 2015 w kwocie 16.500 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy pięćset zł). 

2. Przekazanie dotacji pomiędzy Przekazującym, a Gminą nastąpi w jednej transzy do 2 marca 2015 r. 

§ 4. 1. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji zimowego utrzymania dróg powiato-

wych. 

2. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu zadań określonych w § 1, zostanie spisany 

protokół przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych, który natychmiast zostanie przekazany obu 

stronom. 
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3. Do kontroli i rozliczenia zadań określonych w § 2 upoważnia się Pana Jacka Killmana Dyrektora Zarzą-

du Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim. 

4. Przekazujący może cofnąć w wybranym przez siebie trybie powierzenie prowadzenia wszystkich spraw 

w przypadku niedotrzymania warunków porozumienia. 

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. 

§ 6. 1. Koszty prowadzenia akcji na drogach powiatowych będą udokumentowane rozliczeniem przekaza-

nym przez Gminę do 10 stycznia 2016 r. 

2. W przypadku niewykorzystania środków lub stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przezna-

czeniem Gmina zobowiązana jest zwrócić środki w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania. 

3. Dotacja w części niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu powiatu 

tomaszowskiego do dnia 15 stycznia następnego roku. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy  

o drogach publicznych. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1.01.2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Łódzkiego. 

§ 9. Każda zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Gminy, Przeka-

zującego, Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim. 

  

Wicestarosta Tomaszowski 

Dariusz Kowalczyk  

Członek Zarządu Powiatu 

Leszek Ogórek 

Wójt Gminy Rokiciny 

Jerzy Rebzda 
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Załącznik nr 1  
do porozumienia nr 1/2015 

Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH POROZUMIENIEM 

Lp. Nr drogi Przebieg Długość 

1. 4318E Od drogi wojewódzkiej 713 w Rokicinach 

Kolonii ( ul. Reymonta) przez wieś Alber-

tów, Wilkucice Małe, Wilkucice Duże, Jan-

ków do drogi Wojewódzkiej nr 713 

11 km 

2. 4319E Od drogi wojewódzkiej 716 w miejscowości 

Rokiciny do drogi powiatowej nr 4318E w 

miejscowości Janków 

2,5km 

RAZEM 13,5km 

 

Wicestarosta Tomaszowski 

Dariusz Kowalczyk  

Członek Zarządu Powiatu 

Leszek Ogórek 

 Wójt Gminy Rokiciny 

Jerzy Rebzda 
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Załącznik nr 2  
do porozumienia nr 1/2015 

Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG POWIATOWYCH  

OBJĘTYCH  POROZUMIENIEM 

Lp. Standard 
Opis stanu utrzymania drogi dla danego 

standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

Po ustaniu opadów śniegu 

Od stwierdzenia 

występowania 

zjawisk śliskości 

zimowej 

1. V Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp 

odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu 

z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypa-

na na odcinkach decydujących o możli-

wości ruchu 

- luźny – 16 g. 

- zajeżdżony – występuje 

- nabój śnieżny – występuje 

- zaspy – występują do 24 g. 

Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 24 godzin. 

W miejscach 

wyznaczonych: 

- gołoledź – 8 

godz. 

- pośniegowa. 

 

Wicestarosta Tomaszowski 

Dariusz Kowalczyk  

Członek Zarządu Powiatu 

Leszek Ogórek 

 Wójt Gminy Rokiciny 

Jerzy Rebzda 
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