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POROZUMIENIE NR 8/2016
z dnia 14 listopada 2016 r.
zawarte pomiędzy:
Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zwanym dalej
„Powiatem” reprezentowanym przez:
1. Małgorzatę Tudaj - Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
2. Józefa Gismana - Wicestarostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
a
Gminą Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47 - 208 Reńska Wieś zwaną dalej ,,Gminą” reprezentowaną przez:
Mariana Wojciechowskiego - Wójta Gminy Reńska Wieś
w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie
Gminy Reńska Wieś,
o treści następującej:
§ 1.1. Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr XXII/184/2016
z dnia 25 października 2016 r., Powiat powierza, a Gmina przyjmuje obowiązek prowadzenia zadań
związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej na drogach powiatowych położonych na terenie
Gminy, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.
2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia podpisania porozumienia do 31 marca 2017 roku.
3. Strony ustalają, że zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone przez Gminę według V standardu określonego
w załączniku nr 2 do porozumienia.
§ 2.1. Na wykonanie zadań określonych niniejszym porozumieniem Powiat przekaże Gminie dotację
w wysokości 60 537,00 zł, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 00/100).
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, będzie przekazywana w następujących terminach i wysokościach:
a) do 10 grudnia 2016 r. - 15 134,00 zł,
b) do 10 stycznia 2017 r. - 15 134,00 zł,
c) do 10 lutego 2017 r. - 15 134,00 zł,
d) do 10 marca 2017 r. - 15 135,00 zł.
3. Rozliczeniem przekazanych środków finansowych przez Powiat, o których mowa w § 2 pkt 1, będą
potwierdzone kserokopie rachunków lub faktur potwierdzających wykonanie przedmiotowego zadania, które
za 2016 r. należy przedłożyć do 31 stycznia 2017 r. natomiast za I kwartał 2017 r. należy przedłożyć w terminie
15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
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4. W przypadku poniesienia przez Gminę uzasadnionych i zaakceptowanych przez Powiat wydatków
na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, przekraczających kwotę dotacji, wielkość dotacji zostanie
zwiększona. Zwiększenie dotacji nastąpi po przekroczeniu kwoty dotacji w trakcie trwania porozumienia bądź
po zakończeniu okresu obowiązywania porozumienia.
§ 3. Zadanie określone niniejszym porozumieniem Gmina może prowadzić we własnym zakresie lub zlecić
innemu wykonawcy wybranemu zgodnie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
§ 4.1. W imieniu Powiatu nadzór i kontrolę realizacji powierzonego zadania będzie sprawował Powiatowy
Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.
2. Gmina zobowiązuje się do przekazywania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kędzierzynie-Koźlu aktualnych
informacji o stanie dróg przekazanych do zimowego utrzymania oraz o związanych z tym utrzymaniem utrudnieniach.
§ 5. Za szkody osób trzecich powstałe w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem,
jak i czasie wykonywania zadań będących przedmiotem porozumienia odpowiedzialność ponosi Gmina.
§ 6. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron, za uprzednim trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§ 7. Każda zmiana warunków określonych w niniejszym porozumieniu nastąpić może za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.
§ 8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne kwestie związane z realizacją porozumienia strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku
braku dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdego z uczestników
porozumienia.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

POWIAT

GMINA

Starosta
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Wójt
Gminy Reńska Wieś

Małgorzata Tudaj

Marian Wojciechowski

Wicestarosta
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Józef Gisman
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Załącznik nr 1
do porozumienia z dnia 14.11.2016 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY
REŃSKA WIEŚ

L.p. Nr drogi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1408 O
1409 O
1410 O
1411 O
1413 O
1429 O
1430 O
1431 O
1448 O
1470 O

Razem

Nazwa drogi
Zdzieszowice - Walce
Większyce - Łężce
Urbanowice - DP nr 1409 O
Gościęcin - Urbanowice - Łężce
Bytków - DK Nr 38
Długomiłowice - Gierałtowice - DK Nr 38
Gierałtowice - DW Nr 418
Długomiłowice - Reńska Wieś
Grocholub - Poborszów
Pokrzywnica -Dobieszowice

Kilometry
[od – do]
1+763 - 10+026
0+000 - 7+704
1+616 - 3+016
5+043 - 5+343
0+000 - 1+600
0+000 - 6+472
0+000 - 0+604
0+000 - 5+840
0+699 - 3+789
0+000 - 0+600

Długość
drogi
[km]
8,26
7,70
1,40
0,30
1,60
6,47
0,60
5,84
3,09
0,60

35,86
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Załącznik nr 2
do porozumienia z dnia 14.11.2016 r.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Lp. Standard

1.

2.

IV

V

Drogi

miejskie

Opis stanu utrzymania drogi

- jezdnia odśnieżona na całej szerokości
- jezdnia posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu

- jezdnia odśnieżona
- w miejscach zasp odśnieżony co najmniej
zamiejskie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
- jezdnia posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu

po ustaniu opadów śniegu
od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
odstępstwo
odstępstwo
zjawisko
zjawisko
- luźny
- 8 godz.
- gołoledź
- 8 godzin
- zajeżdżony
- występuje
- śliskość pośniegowa
- 10 godzin
- języki śnieżne
- występują
- lodowica
- 8 godzin
- zaspy
- do 8 godzin
Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 8 godzin
- luźny
- zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy

- 16 godz.
- występuje
- występuje
- do 24 godzin

- gołoledź
- śliskość pośniegowa

- 8 godzin
- występuje

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 24 godzin

