DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 8 lutego 2018
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
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POROZUMIENIE NR DG.031.7.2017.1.2018
zawarte w dniu 11 stycznia 2018 r.
Powiat Świebodziński, zwany dalej Powiatem, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego,
w imieniu którego działają:
1. Zbigniew Szumski - Starosta
2. Alicja Hoppen - Anyszko - członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak,
a
Gminą Zbąszynek, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:
1. Wiesława Czyczerskiego - Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Nawracały,
działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2017r., poz. 1868), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1875), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222),
art. 220 ust. 1 i 2, art. 250, art. 251, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 2077), uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XXXIII/221/2017 z 20 grudnia 2017r.
w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek wykonywania zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
na terenie gminy Zbąszynek” oraz uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku nr XXXVI/126/2017 z 28 grudnia
2017r. w sprawie przejęcia wykonywania zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
gminy Zbąszynek” zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat powierza Gminie wykonywanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych na terenie gminy Zbąszynek.
2. Zimowe utrzymanie obejmuje drogi powiatowe, o łącznej długości 20,9 km – zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego porozumienia.
3. Realizacja zadania określonego w ust. 1 odbywać się będzie w terminach: od 01.01. do 31.03. oraz od
01.11. do 31.12. każdego roku. Wyżej określony czas wykonywania zadania może ulec wydłużeniu lub
skróceniu, w zależności od warunków pogodowych
§ 2. Gmina zobowiązuje się do wykonywania zadania określonego w § 1 zgodnie ze standardami opisanymi
w zał. nr 2 do niniejszego porozumienia, w szczególności do:
1. utrzymywania przejezdności dróg poprzez ich odśnieżanie,
2. zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie dróg mieszanką soli i piasku,
zwłaszcza miejsc niebezpiecznych, takich, jak: skrzyżowania z drogami, skrzyżowania z koleją, odcinki
o znacznym pochyleniu, przystanki autobusowe i in. Do wykonywania tych zadań należy używać materiałów
atestowanych (kruszywa frakcji 0/2 – 0/4mm),
3. usuwania z dróg piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu, w terminie do 30.04. każdego roku.
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§ 3. W imieniu Powiatu nadzór nad całością spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg, będących
przedmiotem porozumienia sprawuje Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Świebodzinie,
Gminę w sprawach dotyczących realizacji porozumienia reprezentuje Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
§ 4. 1. Na wykonywanie zadania określonego w § 1 Powiat przeznaczy kwotę 36.688,00 zł (słownie:
trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem zł 00/100).
2. W przypadku zmiany kwoty, o której mowa w ust. 1, jej wysokość określona zostanie w drodze aneksu
do niniejszego porozumienia.
3. Dotację w wysokości określonej w ust. 1 Powiat przekaże Gminie w terminie do końca lutego danego
roku.
4. Termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do 31 grudnia danego roku.
5. Rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie zadania Gmina
przedstawi Powiatowi do 15 stycznia następnego roku.
6. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, w części niewykorzystanej lub wykorzystanej
niezgodnie z ich przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu, w terminie do 15 stycznia
następnego roku.
§ 5. W przypadku stwierdzenia niewykonania zadania w zakresie ustalonym w § 2 Porozumienia, Powiat
pomniejszy kwotę określoną w § 4 o 2% za każdy dzień niewywiązania się z obowiązku zimowego utrzymania
dróg, mimo że warunki atmosferyczne tego wymagały.
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieoznaczony.
2. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień porozumienia lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona może rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia, przez oświadczenie złożone na piśmie.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 9. Traci moc porozumienie nr 45/DG/2009 z dnia 30 stycznia 2009r.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Powiat:

Gmina:

Starosta

Burmistrz

Zbigniew Szumski

inż. Wiesław Czyczerski

członek Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego

Skarbnik Gminy
mgr Aneta Nawracała

Alicja Hoppen - Anyszko
Skarbnik Powiatu

Dorota Karbowiak
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Załącznik
do Porozumienia Nr DG.031.7.2017.1.2018
z dnia 11 stycznia 2018 r.
zał. nr 1
Zimowe utrzymanie dróg
Wykaz dróg powiatowych
3 standard zimowego utrzymania dróg
Gmina Zbąszynek

1.

1213F

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1215F
1339F
4301F
1212F
4305F
4303F
4304F

8,3

Rogoziniec-Dąbrówka Wlkp.

Dąbrówka Wlkp.-Zbąszynek-Kosieczyn
Trzciel-Zbąszyń
ul. Kasprowicza
ul. Kosieczyńska
Pl. Wolności
ul.Warszawska
ul. Wojska Polskiego
Razem:

2,7
0,7
0,2
0,9
0,1
0,2
1,0
14,1

4 standard zimowego utrzymania dróg

1.
2.
4.
5.
6.

1210F
1216F
1212F
1297F
1212F

Gmina Zbąszynek
gr. pow.(Lutol Mokry)-Dąbrówka Wlkp.
m. Kręcko
Szczaniec-Rogoziniec (m.Rogoziniec)
Kosieczyn-gr.pow.
ul. Okrężna
Razem:

2,6
0,6
0,8
2,2
0,6
6,8
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Załącznik Nr 2
do Porozumienia Nr DG.031.7.2017.1.2018
z dnia 11 stycznia 2018 r.
zał. nr 2
Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach

Lp.

Standard

1.

3

2.

4

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami,
- skrzyżowaniach z koleją,
- odcinkach o pochyleniu >4%,
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd
drogi
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu
- luźny
- 6 godz.
- zajeżdżony
- występuje
- zaspy, języki śniegowe
lokalnie
- 6 godz.
- utrudnienie dla samochodów
osobowych.

od stwierdzenia występowania
zjawisk
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź
- 5 godz.
- szron
- 5 godz.
- sadź
- 5 godz.
- pośniegowa
- 6 godz.
- lodowica
- 5 godz.

- luźny
- 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- zajeżdżony
- występuje
- gołoledź
- 8 godz.
- języki śnieżne
- występują
- pośniegowa
- 10 godz.
- zaspy
- do 8 godz.
- lodowica
- 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do
8 godz.

