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w sprawie powierzenia przez powiat nowodworski zadania gminie Pomiechówek

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 i 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co
następuje.

§ 1. 1. Powierza się się grmrue Pomiechówek prowadzenie zadania bieżącego utrzymania
chodników na terenie miejscowości Pomiechówek znajdujących się wzdłuż drogi powiatowej
nr 2411W ul. Wojska Polskiego - działka o nr ew. 155/4 obręb Pomiechówek oraz drogi
powiatowej nr 2409W ul. Nasielska - działka o nr ew. 60 obręb Brody Parcele.

2. Powiat nowodworski przekaże zabezpieczone w budżecie powiatu nowodworskiego na rok
2014 środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 2.000,00 zł.

3. Szczegółowy zakres zadania, o którym mowa w ust. 1, oraz zasady jego finansowania
określi porozumienie zawarte pomiędzy powiatem nowodworskim a gminą Pomiechówek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W wyniku negocjacji prowadzonych przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego dotyczące
wykonywania zadań z zakresu bieżącego utrzymania ( roboty porządkowe ) w granicach
administracyjnych miast i siedzib gmin oraz przekazania tychże zadań właściwym miejscowo
wójtom i burmistrzom ustalono co następuje:
Gmina Pomiechówek wyraziła gotowość przyjęcia zadania z zakresu bieżącego utrzymania
chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych: 2411 W - ul. Woj ska Polskiego oraz
2409W - ul. Nasielska w m. Pomiechówek.
Szczegółowy zakres przekazanego zadania, określi stosowne porozumienie. W związku
z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.
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Porozumienie Nr .

zawarte w dniu w Nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

Powiatem Nowodworskim,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Krzysztof Kapusta - Starosta

2. Henryk Mędrecki - Wicestarosta

a

Gminą Pomiechówek,
reprezentowaną przez Wójta - Dariusza Bieleckiego

na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 z późno zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 poz. 594 z późno zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260 z późno zm.)
o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem mmejszego porozumienia jest powierzenie zadań z zakresu bieżącego
utrzymania chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych: 2411 W - ul. Wojska
Polskiego oraz 2409W - ul. Nasielska zlokalizowanych na terenie gminy Pomiechówek.

2. Zakres prac związanych z bieżącym utrzymywaniem chodników wykonywane sezonowo
lub całorocznie według potrzeb:

1) zbieranie śmieci i innych odpadów w obrębie chodnika oraz rowów zlokalizowanych
wzdłuż przedmiotowych odcinków chodników,

2) zbieranie piasku nagromadzonego na chodniku w wyniku usuwarua śliskości oraz
naniesionego przez spływającą wodę,

3) likwidacja trawy i chwastów przerastających nawierzchnię chodników oraz złącza
krawężników i obrzeży,"

4) wykaszanie chwastów z rowów wzdłuż chodników i pobocza gruntowego przy rowach,

5) odśnieżanie nawierzchni chodników, zwalczanie śliskości nawierzchni chodników poprzez
posypywanie mieszanką piasku i soli.

3. Na realizację zadania Powiat Nowodworski przekaże środki finansowe z budżetu Powiatu
Nowodworskiego na rok 2014.

4. Wysokość środków finansowych przekazanych przez Powiat Nowodworski na realizację
zadań ustala się na kwotę 2000,00 zł ( słownie: dwa tysiące zł).

5. Gmina Pomiechówek przyjmując do realizacji zadanie, akceptuje wysokość przekazanych
środków i zobowiązuje się do wykorzystania ich wyłącznie na cel wskazany w
porozumieniu.



6. Środki, o których mowa w ust. 4 zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy
Pomiechówek, przekazanie środków nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania porozumienia.

§2

1. Termin wykorzystania środków finansowych przekazanych zgodnie z runtej szym
porozumieniem ustala się do dnia 3l.12.2014r.

2. Gmina ma obowiązek rozliczenia przekazanych środków poprzez udokumentowanie
poniesionych kosztów na realizację przyjętego zadania, w szczególności poprzez
przedłożenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT.

3. Niewykorzystane środki lub środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu Nowodworskiego w terminie i na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

1. Porozumienie zostaje zawarte do dnia Każdej ze stron przysługuje
prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. Porozumienie sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze Stron.

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy
o samorządzie powiatowym podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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