
UCHWAŁA NR XXXII/232/2014
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH

z dnia26 czerwca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego utrzymania 
w sezonie letnim 2014 zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy

Janowice Wielkie

Na podstawie art. 8 ust. 2 a i 3, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze porozumienia w
sprawie powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania
polegającego  na  utrzymaniu  w  sezonie  letnim  2014  zieleni  niskiej  w  pasie  drogowym  dróg
powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Janowice Wielkie do zawarcia porozumienia określonego w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Podstawy prawne
Do wyłącznej właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 należy podejmowanie uchwał w
sprawach zadań, o których mowa m.in. w art. 8 ust. 2a. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 2a i 3 ustawy o
samorządzie  gminnym  gmina  może  wykonywać  zadania  z  zakresu  właściwości  m.in.  powiatu  na
podstawie  porozumień  z  powiatem  i  otrzymuje  środki  finansowe  w  wysokości  koniecznej  do
wykonania  zadań.  Art.  19  ust.  4  ustawy o  drogach  publicznych stanowi,  że  zarządzanie  drogami
publicznymi  może  być  przekazywane  między  zarządcami  w  trybie  porozumienia,  regulującego  w
szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Art.  220 ust.  1 i  2 ustawy o finansach publicznych
stanowią, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom
samorządu  terytorialnego  pomoc  finansowa  w  formie  dotacji  celowej  lub  pomoc  rzeczowa,  a
podstawą udzielenia pomocy jest umowa.

Skutki finansowe i organizacyjne:
Na terenie Gminy Janowice Wielkie znajdują się następujące drogi powiatowe:
2770 D Janowice Wielkie - Mniszków
2735 D Radomierz –Janowice Wielkie - Trzcińsko – Przełęcz Karpnicka
2778 D Trzcińsko - Wojanów
2750 D Komarno - Radomierz
2749 D Droga przez Komarno
2745 D Janowice Wielkie - Miedzianka
2775 D Droga przez Radomierz (dół).

Z uwagi na skrzyżowania, zjazdy, chodniki itp. przyjąć należy 27 km jako realną długość dróg
wymagających  utrzymania  letniego  polegającego  na  wykaszaniu  roślinności  niskiej,  co  jest
równoznaczne z 54 km poboczy.

Zadeklarowana kwota 6500 zł z porozumienia z powinna wystarczyć na wykoszenia w sezonie
letnim  2014  r.,  wykonywane  przy  użyciu  traktora  albo  przy  częściowym  użyciu  spalinowej  kosy
ręcznej.  Kalkulacja  dotyczy  paliwa,  a   nie  obejmuje  kosztu  osobowego,  tj.  przy  założeniu
wykorzystania pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy jako robotnicy publiczni czy
wykonujący  prace  społecznie  użyteczne,  posiłkować  będzie  można  się  także  pracą  osób
wykonujących karę ograniczenia wolności. Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 października
2014 roku.



Załącznik do uchwały nr XXXII/232/2014 Rady Gminy z dnia  26 czerwca 2014 r. w sprawie w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego utrzymania w sezonie letnim

2014 zieleni niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie

POROZUMIENIE NR ________________

zawarte w dniu _______________ w sprawie powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia
przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegającego na utrzymaniu w sezonie letnim 2014 zieleni
niskiej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie pomiędzy:

Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze, reprezentowanym
przez:

Pana Jacka Włodygę – Starostę Jeleniogórskiego,
Pana Zbigniewa Jakiela – Wicestarostę Powiatu,
przy kontrasygnacie:
Pani Grażyny Bojęć – Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej „Powierzającym”, a

Gminą Janowice Wielkie z siedzibą w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez:
Pana Kamila Kowalskiego – Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie 
Pana Marcina Barana – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej „Przyjmującym”

następującej treści:
§ 1

1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje prawa i obowiązki w zakresie utrzymania zieleni
niskiej w pasie drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Janowice Wielkie, określone w art.
20 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, polegające na utrzymaniu zieleni
w  pasie  drogowym,  rowach,  poboczach  i  skarpach   poprzez  systematyczne  wykonywanie
wykoszeń traw, krzewów i samosiejek w cyklach pozwalających na utrzymanie bezpieczeństwa
ruchu, czystości i estetyki poboczy, uzależnionych od warunków wegetacji roślin.

Strony przyjmują,  iż na terenie Gminy Janowice Wielkie znajduje się 27,256 km następujących
dróg powiatowych:

Lp. Nr drogi   Przebieg drogi Kilometraż Długość odcinka
1. 2735D Radomierz – Kowary 0,000 – 7,980 7,980 km
2. 2749D Jelenia Góra – Komarno 5,650 – 9,650 4,000 km
3. 2770D Janowice W. – Mniszków 0,000 – 3,450 3,450 km
4. 2778D Wojanów – Trzcińsko – Bobrów 3,600 – 7,856 4,256 km
5. 2750D Komarno – Radomierz 0,000 – 3,750 3,750 km
6. 2775D Radomierz (przez wieś) 0,000 – 1,470 1,470 km
7. 2768D Miedzianka – gr. Powiatu 0,000 - 0,850 0,850 km
8. 2745D Janowice Wielkie – Marciszów 0,000 – 1,500 1,500 km

2. Z  uwagi  na  skrzyżowania,  zjazdy,  chodniki  itp.  przyjmują  27  km  jako  realną  długość  dróg
wymagających utrzymania letniego, co jest równoznaczne z 54 km poboczy.

§ 2
Przekazanie praw i obowiązków następuje na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października
2014 roku.



§ 3
1. Przekazujący  udzieli  dotacji  na  realizację  zadania  w  wysokości  6.500,00  zł.,  która  zostanie

przekazana Przyjmującemu w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku, na sezon trwający do dnia
31 października 2014 r.

2. Dotacja,  o której  mowa w pkt 1 zostanie wykorzystana za zakup paliwa do sprzętu. Pozostałe
koszty pracy przy realizacji zadania przejmuje Przyjmujący.

3. Przyjmujący  zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków zgodnie z celem, na jaki je
uzyskał i na warunkach określonych niniejszym Porozumieniem.

4. Przekazujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań przez Przyjmującego, w tym
wydatkowanie przekazanych środków. Kontrola może być prowadzona w toku realizacji zadania
oraz po jego zakończeniu.

5. Z wykonania zadania Przyjmujący złoży sprawozdanie w terminie 14 dni od zakończenia realizacji
zadania.

§ 4
Środki finansowe niewykorzystane w trakcie realizacji zadania oraz środki wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem Przyjmujący zobowiązany jest zwrócić w ciągu 15 dni od daty zakończenia zadania
lub  stwierdzenia  wykorzystania  środków  niezgodnie  z  przeznaczeniem.  Uchybienie  terminowi
powoduje obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę liczonych jak od zobowiązań podatkowych.

§ 5
Niniejsze porozumienie może być rozwiązane za zgodą Stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.

§ 6
Umowa może być rozwiązana przez Przekazującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1. wykorzystania określonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2. odmowy poddania się kontroli wykorzystania dotacji przez Przyjmującego.

§ 7
1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody pisemnej.
2. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy

o finansach publicznych i ustawy o drogach publicznych.
3. Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§8
Przekazujący  obowiązki  wynikające  z  porozumienia  będzie  realizował  przy  pomocy  Zarządu  Dróg
Powiatowych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15.

§ 9
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie przez Powiat
Jeleniogórski.


