
 

 

POROZUMIENIE 

ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE 

z dnia 6 września 2016 r. 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Bedlno zadania własnego Powiatu Kutnowskiego  

dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2016 

 oraz udzielenia przez Powiat Kutnowski dotacji Gminie Bedlno w celu realizacji przejętego zadania 

Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 814), art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198) w oparciu o Uchwałę  Nr 133/XXIII/16 Rady Powiatu 

Kutnowskiego z dnia 18  maja 2016 r. w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego 

dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2016, następującym 

Gminom: Dąbrowice, Żychlin, Łanięta, Krzyżanów, Bedlno, Strzelce, Nowe Ostrowy oraz Uchwałę Nr 

X/96/2016 Rady Gmin Bedlno z dnia 24 czerwca 2016 r.  w sprawie: przejęcia zadań Powiatu Kutnowskiego w 

zakresie utrzymania i porządku w pasie dróg powiatowych, w dniu 6.09.2016 r. pomiędzy Powiatem Kutnowskim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kutnie zwanym dalej „Przekazującym”  w imieniu którego działają: 

1. Krzysztof Debich - Starosta Kutnowski 

2. Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta 

a Gminą Bedlno – zwaną dalej „Przejmującym” reprezentowaną przez: mgr inż. Krzysztofa Kołacha  - Wójta 

Gminy,  zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Przekazujący oświadcza, że jest zarządcą dróg: 

GMINA  BEDLNO 

Nr drogi Przebieg drogi Długość - km 

2100E Emilianów-Dębowa  Góra 3,4 

2101E Dębowa Góra -Zosinów 4,4 

2103E Wilkęsy - Głuchów 3,3 

2104E Bedlno-Anetów-Wolska Kolonia 13,4 

2105E Ernestynów - Potok 9 

2107E Stradzew - Gosławice 4,8 

2111E Kręcieszki - Wojszyce - Szewce Owsiane 6 

2112E Bedlno - Młogoszyn 6,9 

2119E Pniewo - Śleszyn 1,9 

2161E Łąkoszyn - Szewce Owsiane 0,4 

2717E Wola Kałkowa –Orłów- SzewceOwsiane 11,4 

2736E Orłów –Stradzew -Pniewo 11,9 

RAZEM 76,8 

w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 25 marca 1985 roku o drogach publicznych. 
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2. Przejmujący będzie wykonywał prace w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy w/w 

dróg. 

§ 2. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przejmuje do wykonania czynności w zakresie utrzymania 

porządku i czystości w pasach drogowych dróg wymienionych w § 1 i zobowiązuje się do wykonywania w 

pasach drogowych: 

1) koszenia traw i chwastów; 

2) wycinki krzaków i odrostów. 

§ 3. 1. Przekazujący oświadcza, że wykonywanie prac wymienionych w § 2 nie będzie powodowało 

naliczania Przejmującemu opłat wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 

o drogach publicznych. 

2. Przejmujący będzie informował na bieżąco Przekazującego o przebiegu wykonywanych prac. 

3. W celu realizacji przejętych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, Przekazujący przekaże dotację 

Przejmującemu w kwocie 45,00 zł za każdy kilometr wykonanych prac, jednakże maksymalna  kwota dotacji 

wynosić będzie 6.912,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych). 

4. Zadania, o których mowa w § 2, Przejmujący wykona na swój koszt, przy użyciu własnego sprzętu  

i pracowników lub przy użyciu pomocy osób trzecich, za które ponosi odpowiedzialność. 

5. Środki finansowe, o których mowa w ust 3, zostaną przekazane na konto Urzędu Gminy do 30.11.2016 r. 

po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6 i 7. 

6. Każdorazowe wykonanie prac należy zgłosić pisemnie Przekazującemu w terminie 7 dni od jego 

zakończenia. 

7. Przekazujący dokona komisyjnego odbioru prac, co potwierdzi protokołem odbioru. 

8. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi na podstawie poniesionych i udokumentowanych kosztów 

(rachunków i faktur) w terminie do 30.11.2016 r. 

9. Przekazujący nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu ustawowych odsetek za nieterminową 

realizację płatności wynikających z faktur w stosunku do wykonawcy lub wykonawców prac określonych w § 2. 

§ 4. Przejmujący ponosi odpowiedzialność wobec Przekazującego i osób trzecich za szkody spowodowane 

podczas wykonywania prac określonych w § 2. 

§ 5. Porozumienie zawarto na czas określony, tj. od dnia jego zawarcia do 30.11.2016 r. z możliwością 

dwumiesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron. 

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 Starosta Kutnowski 

 

Krzysztof Debich 

 

Wicestarosta Kutnowski 

 

Zdzisław Trawczyński 

 

 

Wójt Gminy 

 

Krzysztof Kołach 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3955


		2016-09-16T14:04:46+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




