
 

 

POROZUMIENIE NR 43/20 

w sprawie przekazania Gminie Krobia kompetencji w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej 

na terenie gminy w roku 2020 

zawarte w dniu 11 marca 2020 r., pomiędzy : 

Powiatem Gostyńskim, z/s 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, 

w imieniu którego występują:  

Robert Marcinkowski Starosta Gostyński  

Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński 

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Eleonory Gościniak  

a  

Gminą Krobia, z/s 63-840 Krobia, ul. Rynek 1 reprezentowaną przez:  

Łukasza Kubiaka - Burmistrza Krobi 

Na podstawie 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.) oraz art. 8 ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) postanawia się, co następuje: 

§ 1. 1. Powiat Gostyński oświadcza, że jako zarządca wykonuje zadania między innymi w zakresie 

utrzymywania zieleni przydrożnej. 

2. Gmina Krobia wyraża wolę współdziałania, przy realizacji zadań powiatu w zakresie wskazanym 

w ust. 1, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu. 

§ 2. Jednostką upoważnioną do koordynacji koszenia traw i chwastów na poboczach dróg w Powiecie 

Gostyńskim z ramienia Zarządu Powiatu jest Wydział Komunikacji i Dróg - referat ds. dróg reprezentowany 

przez Naczelnika Wydziału Jerzego Ptaka. 

§ 3. 1. Powiat Gostyński powierza, a Gmina Krobia przyjmuje prowadzenie zadań publicznych z zakresu 

utrzymywania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Krobia, zgodnie z: 

1) wykazem odcinków dróg z podziałem na kategorie ważności dróg – załącznik nr 1; 

2) Specyfikacją Techniczną Wykonywania i Odbioru Robót – załącznik nr 2. 

2. Przedmiot porozumienia obejmuje: 

1) dwukrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych zgodnie z wykazem dróg wraz 

z mapą stanowiącą załącznik nr 1; 

2) zbieranie śmieci wraz z wywozem; 

3) przycinanie odrostów krzewów. 

3. Gmina może zwiększyć powierzchnie lub częstotliwość koszenia dróg powiatowych w ramach własnych 

środków finansowych. 
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4. Gmina Krobia zobowiązana jest do informowania Powiatu – Starostwo Powiatowe w Gostyniu Wydział 

Komunikacji i Dróg - referat ds. dróg o: 

1) aktualnym stanie wykonanych prac; 

2) planowanym czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania przedmiotu porozumienia na poszczególnych 

odcinkach dróg; 

3) innych zdarzeniach zauważonych na drogach, związanych z przedmiotem porozumienia. 

§ 4. 1. Powiat Gostyński pokryje koszty realizacji zadania przez Gminę Krobia do kwoty 63 081,04 zł 

brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt jeden 04/100). 

2. Strony ustalają następujące stawki za realizację poszczególnych elementów zadania: 

lp. Rodzaj robót 
Jedn. 

miary 
ilośc 

cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 

1 
Koszenie traw i chwastów                  

(Drogi główne) 
ar 701,00 5,50 3855,50 

2 
Zbieranie śmieci wraz z wywozem 

(drogi główne) 
ar 701,00 3,30 2313,30 

3 
Koszenie traw i chwastów 

(pozostałe odcinki) 
ar 2438,00 5,00 12190,00 

4 
Zbieranie śmieci wraz z wywozem 

(pozostałe odcinki) 
ar 2438,00 3,00 7314,00 

5 

Przycięcie odrostów krzewów (60% 

długości dróg przeznaczonych do 

koszenia. Przycięcie krzewów na 

grogach głównych, na pozostałych 

odcinkach  średnia szerokość 

przycięcia 1 m) 

ar 1961,88 1,80 3531,38 

Razem wartość netto:  29 204,18 

VAT 8%  2 336,33 

Razem wartość brutto:  31 540,52 

x 2 Koszenia 63 081,04 

§ 5. Termin realizacji: od podpisania porozumienia do 30 października 2020 r. 

§ 6. 1. Podstawą do rozliczeń będą protokoły odbioru sporządzone przez gminę i zatwierdzone przez 

Wydział Komunikacji i Dróg - referat ds. dróg Starostwa Powiatowego w Gostyniu. 

2. Wysokość środków finansowych na realizację porozumienia zostanie ustalona w oparciu o stawki 

określone w § 4 ust. 2, jednak w kwocie nie większej niż wynikającej z faktycznie poniesionych wydatków, 

z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. 

3. Podstawę ustalenia wysokości należnych gminie środków finansowych stanowi: 

1) oryginał protokołu odbioru robót , 

2) zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez strony porozumienia , 

3) kopie faktur wystawionych przez wykonawców. 

4. Dotacja będzie płatna w terminie 21 dni od przedstawienia Wydziałowi Komunikacji i Dróg -referat ds. 

dróg dokumentów rozliczeniowych określonych w ust. 3. 

§ 7. 1. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań w związku 

z wykonywanymi w ramach porozumienia pracami oraz za szkody powstałe w wyniku realizacji lub 

nienależytego wykonania zadań. 

2. Gmina jest zobowiązana zapewnić posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, 

przez przedsiębiorców wykonujących usługi w zakresie koszenia traw i chwastów na poboczach dróg. 
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3. Gmina  zobowiązana jest zapewnić podczas wykonywania prac przy koszeniu traw i chwastów na 

poboczach dróg do oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (żółty 

sygnał błyskowy i odblaskowy znak A-14). 

§ 8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację porozumienia są: 

1) ze strony Powiatu Gostyńskiego 

- Grzegorz Mayer  - tel. 603 636 298 

- Tomasz Langner  - tel. 603 895 267 

2) ze strony Gminy: 

- Adrian Toporowicz - tel. 504 103 376 

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu. 

§ 10. Niniejsze porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej zez stron. 

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

 

         

 

Powiat Gostyński :  

 

Starosta Gostyński  

(-) Robert Marcinkowski  

 

Wicestarosta Gostyński  

(-) Janusz Sikora  

 

Skarbnik Powiatu  

(-) Eleonora Gościniak 

Gmina Krobia:  

 

Burmistrz Krobi  

(-) Łukasz Kubiak 
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