
 

 

POROZUMIENIE 

POWIATU IŁAWSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie przekazania Gminie Kisielice utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Kisielice 

 

Zawarte pomiędzy Powiatem Iławskim reprezentowanym przez: 

1) Marka Polańskiego - Starostę Iławskiego, 

2) Stanisława Kastrau - Wicestarostę Iławskiego, 

przy kontrasygnacie Beaty Szoka - Skarbnika Powiatu Iławskiego, 

a 

Gminą Kisielice, reprezentowaną przez Burmistrza Kisielic - Rafała Ryszczuka, 

przy kontrasygnacie Artura Długosza - Skarbnika Gminy Kisielice. 

§ 1. 1. 1. Powiat Iławski na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) powierza Gminie Kisielice zadanie w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic 

powiatowych w gminie Kisielice w 2017 r. 

2. Zakres robót obejmuje bieżące utrzymanie dróg, w szczególności: 

a) utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, 

b) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, 

c) pielęgnacja drzew, krzewów i zieleni w pasie drogowym na terenie miasta, 

d) utrzymanie czystości na ulicach, 

e) zimowe utrzymanie ulic i chodników, 

f) bieżące remonty nawierzchni, 

g) utrzymanie i odnawianie oznakowania pionowego i poziomego. 

3. Na wykonanie powyższych zadań w 2017 r. Powiat Iławski przekaże środki finansowe w wysokości 

20.000,00 zł. 

4. Powyższy zakres robót będzie wykonywany na następujących drogach i ulicach powiatowych w Gminie 

Kisielice: ul. Komoniewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Mieczysława, ul. Mickiewicza oraz przy drogach 

powiatowych w miejscowościach: Goryń i Klimy. 

5. Kwota wymieniona w ust. 3 będzie wypłacana w 12 równych miesięcznych ratach, do końca każdego 

miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Kisielicach. 

§ 2. Gmina Kisielice zobowiązuje się do: 

1) wykorzystania środków zgodnie z celem określonym w § 1, 
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2) prowadzenia ewidencji poniesionych kosztów, 

3) przedstawienia informacji o wykorzystaniu przekazanych środków po zakończeniu roku - do 20 stycznia 2018 r. 

4) zwrócenia wszystkich środków wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku stwierdzenia wykorzystania 

ich niezgodnie z celem w terminie 7 dni od dnia wezwania, wystosowanego po stwierdzeniu 

nieprawidłowości, 

5) zwrócenia niewykorzystanych środków lub ich części w terminie do końca stycznia roku następnego, 

tj. 31 stycznia 2018 r. 

§ 3. Gmina Kisielice ponosi pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za właściwą realizację zadania. 

§ 4. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy, w tym przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 6. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

  

Starosta Powiatu Iławski 

Marek Polański 

 

Wicestarosta Powiatu Iławski 

Stanisław Kastrau 

Burmistrz Kisielic 

Rafał Ryszczuk 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 398


		2017-01-25T12:05:32+0000
	Polska
	Elżbieta Sobańska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




