
POROZUMIENIE NR 2/2019

zawarte w dniu 3 stycznia 2019 r. pomiędzy

Powiatem Międzychodzkim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach :

1/     Rafał Litke - Starosta 

2/     Waldemar Górczyński - Wicestarosta

zwanym dalej „Powiatem”

a

Gminą  Sieraków,  reprezentowaną   przez  Burmistrza    Witolda Maciołka 

zwaną dalej „Gminą” 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 poz. 994 ze  zm.) oraz Uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia zadań publicznych  w zakresie bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych w 2019r., Strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1.  Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wykonanie usług w 2019 roku  w zakresie bieżącego 
utrzymania następujących ulic położonych w Sierakowie:

- ul.  Daszyńskiego,

- ul.  Poznańska.

§ 2.  Zakres robót utrzymaniowych na wyżej wymienionych ulicach obejmuje:

- zamiatanie ulic z utrzymaniem czystości wg potrzeb   z odwozem nieczystości,

- usuwanie śniegu i likwidacja gołoledzi na drodze , ulicy i chodnikach wg potrzeb,

- usuwanie naniesionego piasku,

- drobne naprawy studzienek ściekowych i kanalizacyjnych,

- utrzymanie zieleni.

§ 3.  Bezpośredni nadzór nad jakością wykonanych robót sprawuje Burmistrz.

§ 4.  Za wyżej wymienione prace Powiat   zapłaci kwotę zryczałtowaną  w wysokości: 15.226- zł, (słownie: 
piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych). 

§ 5.   Należność za wykonane roboty zostanie przekazana w czterech  równych ratach:

- do 30.04.2019 r.    -    3.808,00 zł

- do 30.06.2019 r.    -    3.806,00 zł

- do 30.09.2019 r.    -    3.806,00 zł
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- do 30.11.2019 r.     -   3.806,00 zł

§ 6.  Rozliczenie finansowe z wykonania zadań zawartych w porozumieniu należy przedłożyć 

w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie do dnia 10 stycznia 2020 r. Do rozliczenia należy dołączyć 
zestawienie poniesionych wydatków wraz z kserokopiami dokumentów finansowych (faktury, rachunki, 
umowy).

§ 7.  Zawarte porozumienie obowiązuje w roku budżetowym 2019.

§ 8. Uprawnienia i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9.  Porozumienie spisano w trzech egzemplarzach, dwa dla Powiatu  i jeden dla Gminy.

§ 10.  Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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