
 

 

POROZUMIENIE 

POWIATU ŚREDZKEGO I GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2068 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia  13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.), uchwał Rady Powiatu Średzkiego: Nr II/14/2006 z dnia 

14 grudnia 2006 roku w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu 

dróg powiatowych, zmienionej uchwałą Nr XLVI/274/2014 z dnia 13 marca 2014 r., Nr VII/40/2015 z dnia 

30 marca 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego 

z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy, Nr VII/41/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na 

terenie Gminy Dominowo, Nr VII/42/2015 z dnia 30 marca 2015 r.  w sprawie powierzenia Gminie Środa 

Wielkopolska prowadzenia zadania publicznego  z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl, Nr 

VII/43/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz art. 8 ust. 2a ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i uchwał Rady Miejskiej 

w Środzie Wielkopolskiej: Nr III/24/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie  przejęcia od Powiatu 

Średzkiego zadania administrowania publicznymi drogami powiatowymi, zmienionej uchwałą Nr 

XLIX/844/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr VIII/96/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia od 

Powiatu Średzkiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy 

Dominowo, Nr VIII/97/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Średzkiego 

prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy, Nr VIII/98/2015 

z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Średzkiego prowadzenia zadania publicznego 

z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, Nr VIII/99/2015 z dnia 15 kwietnia 

2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Średzkiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg 

powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl; 

Powiat Średzki, z siedzibą ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska reprezentowany przez Zarząd 

Powiatu, działający w osobach: 

Ernesta Iwańczuka - Starosty, 

Michała Matelskiego - Członka Zarządu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pawła Tomczaka 

oraz 

Gmina Środa Wielkopolska, z siedzibą ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska reprezentowana 

przez: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 308



Piotra Mielocha – Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, 

zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Średzkiego, działając jako zarządca dróg powiatowych powiatu średzkiego 

wielkopolskiego przekazuje, a Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, działając jako zarządca dróg gminnych, 

przejmuje prowadzenie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie 

Gmin:  Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl. 

2. Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie Gmin, o których mowa w ust. 1, i ich długość zawiera 

załącznik do niniejszego porozumienia. 

§ 2. Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarządzania drogami powiatowymi powiatu średzkiego 

wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą” w zakresie: 

1) utrzymanie zimowe nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich na terenie powiatu 

średzkiego, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy; 

2) utrzymanie letnie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Środa Wielkopolska; 

3) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych na terenie miasta Środa 

Wielkopolska; 

4) opróżnianie i wymiana koszy ulicznych przy drogach powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska; 

5) utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska obejmujące koszenie, 

odchwaszczanie, przycinkę drzew i krzewów. 

§ 3. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadania Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem Gminnej 

jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej, zwanej dalej ZGK. 

§ 4. 1. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia 

zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 

2. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Gminę na co najmniej 3 dni robocze 

wcześniej. 

3. Powiat może także żądać od Gminy składania wyjaśnień oraz dokumentów, związanych 

z wykonywaniem zadań objętych niniejszym porozumieniem. 

§ 5. 1. Powiat na prowadzenie zadań przekazanych niniejszym porozumieniem przekaże Gminie dotację 

celową w kwocie 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100). 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazane będą przez Powiat Gminie w 12 ratach, 

w następujących terminach i wysokościach: 

- do 15 stycznia 2020 r.   - 70.000,00 zł, 

- do 15 lutego 2020 r.    - 70.000,00 zł, 

- do 15 marca 2020 r.    - 46.000,00 zł, 

- do 15 kwietnia 2020 r.   - 46.000,00 zł, 

- do 15 maja 2020 r.    - 46.000,00 zł, 

- do 15 czerwca 2020 r.   - 46.000,00 zł, 

- do 15 lipca 2020 r.    - 46.000,00 zł, 

- do 15 sierpnia 2020 r.   - 46.000,00 zł, 

- do 15 września 2020 r.   - 46.000,00 zł, 

- do 15 października 2020 r.   - 46.000,00 zł, 

- do 15 listopada 2020 r.   - 46.000,00 zł, 

- do 15 grudnia 2020 r.    - 46.000,00 zł, 
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na konto Gminy Środa Wielkopolska nr 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001. 

3. Dotacja zostanie wykorzystana przez Gminę w terminie do 31 grudnia 2020 r. 

4. W przypadku niewykorzystania dotacji do końca roku budżetowego, wykorzystania dotacji niezgodnie 

z przeznaczeniem lub pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości,  zastosowanie mają 

odpowiednio przepisy art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 869 ze zm.). 

5. W przypadku zwrotu środków, o których mowa w ust. 4, Gmina dokona zwrotu na konto 

Powiatu w PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny nr 12 1020 4160 0000 2702 0007 1936. 

§ 6. 1. Gmina, na podstawie informacji przekazanych przez ZGK przekaże  Powiatowi sprawozdanie 

z realizacji zadań, o których mowa w § 1, w terminie  do 15-tego dnia rozpoczynającego nowy kwartał. 

2. Sprawozdanie będzie zawierało szczegółowy wykaz wydatków i ich przeznaczenie. 

3. Całkowite rozliczenie wykorzystanej dotacji Gmina przekaże Powiatowi w formie zestawień  dotacji 

udzielonej i dotacji wykorzystanej w terminie do 15 stycznia 2021 r. 

§ 7. 1. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu 

i osób trzecich, wynikającą wyłącznie z wykonywania zadań objętych niniejszym porozumieniem. 

2. Z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, wyłączone są następstwa zdarzeń wywołanych stanem 

technicznym zarządzanych dróg, zaistniałym przed terminem zawarcia porozumienia, a także wynikające ze 

zdarzeń losowych nie związanych z wykonywaniem zadań objętych porozumieniem. 

§ 8. 1. Porozumienie zawarto na czas od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego 

wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie  przez oświadczenie złożone 

na piśmie. 

§ 9. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

  

GMINA  

 

Burmistrz 

(-) Piotr Mieloch 

POWIAT  

 

Starosta  

(-) Ernest Iwańczuk 

 

Członek Zarządu 

(-) Michał Matelski 
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