
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Wielichowo 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868 ze zmianami), Uchwały Nr XXXVII/251/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Wielichowo oraz Uchwały  

Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Wielichowa  z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia do wykonania 

przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego. 

zostaje zawarte porozumienie pomiędzy: 

Powiatem Grodziskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, 

w imieniu którego działają: 

1) Mariusz Zgaiński    –  Starosta Grodziski  

2) Antoni Kłak   –  Wicestarosta Grodziski 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Smoczyńskiej 

zwanym dalej „Powierzającym” 

a 

Gminą Wielichowo, reprezentowaną przez Burmistrza Wielichowa – Honoraty Kozłowskiej 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Bogdana Kapskiego 

zwanym dalej „Przyjmującym” 

o następującej treści:  

§ 1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu zarządzanie drogami powiatowymi przebiegającymi na 

terenie Gminy Wielichowo w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg w obszarze zabudowanym 

polegające na: 

1) utrzymaniu kanalizacji deszczowej, 

2) utrzymaniu czystości i porządku w pasie dróg powiatowych w zakresie wynikającym z art. 5 ust. 

4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289 ze zmianami), 

3) zbieraniu śmieci z rowów przydrożnych przy drogach powiatowych na terenie gminy, 

4) usuwaniu padłej zwierzyny z dróg powiatowych na terenie gminy. 
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§ 2. Powierzający przekaże Przyjmującemu na realizację zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia 

kwotę w wysokości 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), płatną w dwóch 

równych ratach w terminach do 15 czerwca 2018r. oraz 15 grudnia 2018r. 

§ 3.  Wykonywanie nadzoru nad realizacją zadania sprawuje Powierzający. 

§ 4.  Szczegółowe rozliczenie Przyjmujący przekaże Powierzającemu w terminie do dnia 15 stycznia 

2019r.  Przyjmujący zobowiązuje się przedstawić Powierzającemu  na piśmie rozliczenie finansowe 

z wykorzystania dotacji wraz z kserokopią faktur, wystawionych po podpisaniu porozumienia, potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem, protokołem odbioru prac i kosztorysem całego przedsięwzięcia – jeżeli dokumenty 

te są sporządzane. Powierzający zatwierdza rozliczenie finansowe w ciągu 30 dni od jego otrzymania.  

§ 5.  Porozumienie zostaje zawarte na czas od 20 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

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

§ 7.  Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

§ 8.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Powierzający                                                      Przyjmujący 

  

Starosta Grodziski 

(-) Mariusz Zgaiński 

 

Wicestarosta 

(-) Antoni Kłak 

 

Skarbnik Powiatu 

(-) Ewa Smoczyńska 

Burmistrz Wielichowa 

(-) Honorata Kozłowska 

 

Skarbnik Gminy Wielichowo 

(-) Bogdan Kapski 
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