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w sprawie przekazania przez powiat nowodworski zadania publicznego gminie Nowy Dwór
Mazowiecki.

Na podstawie mi. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 oraz poz. 645)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat nowodworski przekazuje gmirue Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji zadanie
publiczne zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących sie na obszarze gminy Nowy
Dwór Mazowiecki w okresie od dnia zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zadania do
dnia 30 kwietnia 2014 r.

2. Powiat nowodworski przekaże środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1,
w wysokości 4.000,00 zł w 2013 r. i 17.000,00 zł w 2014 r.

3. Warunki realizacji przekazywanego gminie Nowy Dwór Mazowiecki niniejszą uchwałą zadania,
jego zakres oraz zasady finansowania określi porozumienie, w brzmieniu określonym w załączniku
do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Z uwagi na fakt, że na obszarze gminy Nowy Dwór Maz. znajduje się niecałe 4 km dróg

powiatowych, przekazanie zadania zimowego utrzymania ww. dróg gminie Nowy Dwór Maz., jest

uzasadnione nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również organizacyjnym. Zarząd Powiatu

Nowodworskiego prowadził z Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Maz. negocjacje, w trakcie których

ustalono zasady oraz wysokość środków niezbędnych do realizacji zadania.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.



POROZUMIENIE

zawarte w dniu 2013 r. pomiędzy

POWIATEM NOWODWORSKIM reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kapustę - starostę nowodworskiego
Henryka Mędreckiego - wicestarostę

za kontrasygnatą Ewy Kałuzińskiej - skarbnika powiatu

zwany dalej także Powierzającym
a

GMINĄ NOWY DWÓR MAZOWIECKI reprezentowaną przez:

Jacka Kowalskiego - burmistrza

za kontrasygnatą Anny Palczowskiej - skarbnika gminy

zwaną dalej także Przejmującym

w sprawie powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach
administracyjnych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 oraz poz. 645), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 poz. 594 oraz poz. 645) oraz uchwały nr ...
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia ... 2013 r. i uchwały nr ... Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim z dnia .... 2013, Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§1.

1. Powiat nowodworski powierza a gmina Nowy Dwór Mazowiecki przejmuje od dnia
podpisania porozumienia do dnia 30 kwietnia 2014 r. zadanie zimowego utrzymania dróg
powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki o łącznej długości
3,900 km, zwane dalej zadaniem.

2. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dotyczącymi zasad odśnieżania i zwalczania gołoledzi.

3. Wykaz dróg powiatowych na obszarze gminy Nowy Dwór Maz. stanowi załącznik nr 1 do
porozumlellla.

4. Mapa z naniesionym przebiegiem
porozurmema,

numeracją dróg stanowi załącznik nr 2 do
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§ 2.

1. Na realizację zadania przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu powiatu
nowodworskiego.

2. Wysokość środków na wykonanie zadania w roku 2013 ustala się w wysokości 4.000,00 zł
brutto (słownie zł: cztery tysiące). Ww. środki zostaną przekazane na konto Przejmującego
w terminie do dnia 25.11.2013 r.

3. Wysokość środków na wykonanie zadania w roku 2014 ustala się w wysokości
17.000,00 zł brutto (słownie zł: siedemnaście tysięcy). Ww. środki zostaną przekazane na
konto Przejmującego w dwóch równych ratach w wysokości 8.500,00 zł każda (słownie zł:
osiem tysięcy pięćset) płatnych w następujących terminach:

1) Irata do 15 stycznia 2014 r.;
2) II rata do 15 lutego 2014 r.

4. Przejmujący akceptuje wysokość środków na realizację zadania, określoną w ust. 2 i 3.

5. Wysokość środków przeznaczonych przez Powierzającego na realizację zadania może ulec
zwiększeniu w przypadku konieczności poniesienia przez Przejmującego kosztów wyższych
niż określone w porozumieniu wyłącznie w sytuacji, gdy wynikną one z zaistniałych
ekstremalnych warunków pogodowych uzasadniających zwiększone wydatki.

§ 3.

Przejmujący zobowiązuje się do wykonania czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych zgodnie z określonymi standardami dla poszczególnych dróg podanymi
w załączniku nr 1 do porozumienia.

§ 4.

Przejmujący ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia
losowe wynikłe w związku z niewłaściwym wykonywaniem zadań objętych porozumieniem.

§ 5.

W zakresie niezbędnym do realizacji porozumienia Przejmujący ma prawo zawierać umowy
z innymi podmiotami, czuwając aby realizacja zadania wynikająca z porozumienia
wykonywana była z należytą starannością.

§ 6.

1. Termin wykorzystania dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2 udzielonej w roku 2013 ustala
się na dzień 31 grudnia 2013 r., natomiast termin wykorzystania dotacji, o której mowa w § 2
ust. 3, udzielonej w roku 2014 ustala się na dzień 30 kwietnia 2014 r.

2. Rozliczenie przekazanej dotacji oraz zwrot niewykorzystanych środków nastąpi:
l) w terminie 31 stycznia 2014 r. dla dotacj i udzielonej w roku 2013;
2) w terminie do dnia 15 maja 2014 r. dla dotacji udzielonej w roku 2014.
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3. Podstawą rozliczenia udzielonej dotacji jest przedłożenie Powierzającemu przez
Przejmującego potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur potwierdzających
realizację zadania oraz raportów z podjętych czynności.

§ 7.

Powierzający ma prawo przeprowadzania kontroli wykonywanych przez Przejmującego
czynności będących przedmiotem porozumienia.

§ 8.

Porozumienie obowiązuje do dnia 15 maja 2014 r.

§ 9.

1. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia.

2. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu Stron w każdym czasie.

3. W przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu czynności określonych porozumieniem,
potwierdzonych protokołem kontroli przeprowadzonej przez Powierzającego z udziałem
przedstawicieli Przejmującego, Powierzający zastrzega sobie prawo do rozwiązania
porozumienia bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 10.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach po dwóch dla każdej ze Stron.

§ 12.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Powierzający: Przejmujący:

Kontrasygnata skarbnika Kontrasygnata skarbnika
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