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POROZUMIENIE NR 29/2016
zawarte w dniu 2 listopada 2016 r. w Strzelcach Opolskich
na podstawie uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXIV/242/16 z dnia 26 października 2016 roku
w sprawie powierzenia wykonania zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
w gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2016/2017”
pomiędzy:
Powiatem Strzeleckim z siedzibą w Strzelcach Op., 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego w imieniu którego działają:
1. Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki
2. Janusz Żyłka - Wicestarosta Strzelecki
zwanym dalej POWIATEM
a
Gminą Kolonowskie z siedzibą w Kolonowskiem,
47-110 Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39,
reprezentowaną przez:
Norberta Koston - Burmistrza Kolonowskiego,
zwaną dalej GMINĄ
§ 1.1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania obowiązki w zakresie zimowego utrzymania
dróg powiatowych znajdujących się na terenie gm. Kolonowskie o łącznej długości 12,992 km w okresie
od 15 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.
2. Wykaz dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.
§ 2.1. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na:
- zakupie i przygotowaniu środków uszorstniających - piasku,
- znajomości stanu dróg,
- odśnieżaniu dróg,
- zapobieganiu powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej drogi,
- odpowiedzialności za jakość i czas realizacji usługi.
2. Drogi powiatowe będą odśnieżane i posypywane na całej ich szerokości i długości (posypywanie ciągłe)
piaskiem w stosunku wagowym zapewniającym należyte utrzymanie dróg lecz nie mniejszym niż 400 kg na 1 km drogi.
3. Decyzję o rozpoczęciu robót zimowych będzie podejmował wyznaczony Przedstawiciel Gminy.
4. Gmina odpowiada za realizację i jakość wykonanych robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
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§ 3.1. Na wykonanie zadania w sezonie zimowym 2016/2017 Powiat przekaże dotację celową w kwocie
35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł) na sezon zimowy, zgodnie z klasyfikacją budżetową dział
600 rozdz. 60014 § 2310.
2. Dotacja celowa na wykonanie zadania zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy
85890910162001000598640002 w terminach do:
- 10.000,00 zł - 15.11.2016 r. – wykorzystanie dotacji do dnia 31 grudnia 2016 r.
- 25.000,00 zł - 10.01.2017 r. – wykorzystanie dotacji do dnia 31 marca 2017 r.
§ 4.1. Roboty realizowane w sezonie zimowym 2016/2017 rozliczane będą wg nw. cen jednostkowych:
a) 1 godz. pracy sprzętu (ciągnik z pługiem) przy odśnieżaniu – 67,00 zł netto,
b) 1 godz. pracy sprzętu (ciągnik z piaskarką) przy zapobieganiu powstawaniu i likwidacji śliskości
zimowej dróg - 67,00 zł netto,
c) Materiał wraz z załadunkiem do zwalczania i likwidacji śliskości - 41,00 zł netto za 1 km posypanej drogi,
d) 1 godz. pracy ładowarki przy usuwaniu zasp śnieżnych - 250,00 zł netto.
2. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg objęte są podatkiem VAT wysokości 8% (PKWiU 81.29.12.0).
§ 5.1. Roboty rozliczane będą wg cen jednostkowych określonych w § 4.
2. Gmina zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
Dokumentem potwierdzającym wykonanie robót będą karty pracy sprzętu stwierdzające prawidłowość
wykonanych robót przez przedstawicieli Gminy.
3. Wartość usługi będzie zależna od ilości przepracowanych godzin sprzętu.
4. Gmina zobowiązuje się do składania Powiatowi miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji
docelowej.
5. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 3, nie pokryje wydatków związanych z realizacją
zadania określonego w § 1, Gmina może ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów zimowego utrzymania dróg.
6. Przyznanie dodatkowych środków finansowych wymaga uprzedniego podpisania aneksu do niniejszego
porozumienia.
§ 6.1. Rozliczenie dotacji otrzymanej na zimowe utrzymanie dróg w gm. Kolonowskie, przeznaczonej
na okres od 15 listopada do 31 grudnia 2016 roku należy przedłożyć do Wydziału Dróg Powiatowych
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31stycznia 2017 r.
2. Rozliczenie dotacji otrzymanej na zimowe utrzymanie dróg w gm. Kolonowskie przeznaczonej na okres
od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku należy przedłożyć do Wydziału Dróg Powiatowych w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r.
3. Podstawę rozliczenia stanowią kserokopie kart pracy sprzętu i faktur oraz innych dokumentów
potwierdzających zasadność poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
4. W przypadku nie rozliczenia otrzymanej kwoty dotacji w terminie określonym w pkt 1 lub nie
wystąpienia przed upływem tego terminu z uzasadnionym wnioskiem o jego przedłużenie, kwota wymieniona
w § 3 podlega zwrotowi bez odrębnego wezwania w terminie, o którym mowa w pkt 1.
5. W przypadku niewykorzystania części dotacji, Gmina zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej
części dotacji w terminach wymienionych w pkt 1 i pkt 2 na rachunek Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Op.: Bank Spółdzielczy Leśnica Oddział Strzelce Opolskie 90 8907 1089 2002 0090 0007 0001.
§ 7. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli przez upoważnione osoby w zakresie realizacji niniejszego
porozumienia.
§ 8.1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony.
2. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

POWIAT

GMINA

Starosta Strzelecki

Burmistrz Kolonowskiego

Józef Swaczyna

Norbert Koston

Wicestarosta Strzelecki
Janusz Żyłka
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Załącznik
do porozumienia nr 29/2016
z dnia 2 listopada 2016 r.

Lp.

Nr drogi

Miasto Kolonowskie
Nazwa ciągu drogowego
Długość drogi, odc. dr obj.
zimowym utrzymaniem

klasa drogi

1

2131 O

ul. Arki Bożka (Kolonowskie)

1,140

Lok

2

2132 O

ul. Dworcowa (Kolonowskie)

0,550

Lok

3

2133 O

ul. Kościuszki (Kolonowskie)

1,732

Lok

4

2134 O

ul. Haraszowskie (Kolonowskie)

1,930

Lok

5

2135 O

ul. Leśna (Kolonowskie)

0,682

Lok

6

1804 O

1,143

Lok

7

1804 O

2,415

Lok

8

1844 O

3,400

Zb

Strzelce Op. - Kolonowskie
(ul. Kościelna
w m. Kolonowskie)
Strzelce Op. - Kolonowskie
(ul. Ks. Czerwionki
i ul. Kolejowa w m. Kolonowskie)
Staniszcze Wlk. Kolonowskie (ul. 1 - go Maja
w m. Kolonowskie)
SUMA

12,992

UWAGA ! Powyżej wymienione drogi powiatowe w miejscowości Kolonowskie w sezonie zimowym 2016/2017
będą utrzymywane przez Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskim

