
 

 

POROZUMIENIE NR PD.7134.5.10.2019 

ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych 

Na podstawie Uchwały Nr IX/93/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia zada-

nia z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kodrąb oraz 

Uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powie-

rzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych zawarto porozumienie pomię-

dzy: 

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach: 

Starosty – Beaty Pokory 

Członka Zarządu – Ewy Gajzler, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Jana Gustalika 

a Gminą Kodrąb reprezentowaną przez: 

Wójta - Bożenę Krawczyk, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Ziemnica. 

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kodrąb przyjmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie 

polegające na odkrzaczaniu rowów dróg powiatowych na terenie Gminy Kodrąb.  

§ 2. 1. Powiat Radomszczański powierza Gminie Kodrąb, do wykonania zadanie odkrzaczania rowów drogi 

powiatowej:  

- nr 3923E odc. Kodrąb - Lipowczyce na powierzchni około 15 000 m2. 

2. Za wykonanie zadania opisanego w ust. 1 Powiat Radomszczański zapłaci Gminie Kodrąb wynagrodze-

nie w wysokości nie przekraczającej kwoty  40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

3. Gmina Kodrąb odpowiada za prowadzenie zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie 

spraw związanych z powierzonym zadaniem. 

4. Termin realizacji porozumienia: od dnia podpisania do dnia 30.09.2019 roku. 

§ 3. Powiat Radomszczański zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań, w 

szczególności pod kątem spełniania określonych warunków w § 2 porozumienia.  

§ 4. Zapłata za odkrzaczanie rowów dróg powiatowych nastąpi po komisyjnym odbiorze wykonanych prac 

i stanowić będzie równowartość iloczynu powierzchni usuniętych zakrzewień i stawki 2,40 zł/m2. 
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§ 5. Powiat Radomszczański może cofnąć powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w 

przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 2 porozumienia.  

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powia-

tu i dwa egzemplarze dla Gminy.  

  

  

Starosta Powiatu Radomszczańskiego 

 

Beata Pokora 

 

 

Członek Zarządu 

 

Ewa Gajzler 

Wójt Gminy Kodrąb 

 

Bożena Krawczyk 

 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Powiatu 
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Skarbnik Gminy 

 

Ewa Ziemnica 
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