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UCHWAŁA NR  XII / 59 /2015 
RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 23 listopada 2015r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego  

dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych  
na terenie Gminy Janowice Wielkie  

w okresie od 15 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2017 r. 
 

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 2015 r. poz. 1515), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
20 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:  
 
 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze 
porozumienia nr 18/2015 w sprawie powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia 
zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie 
Gminy Janowice Wielkie.  
2. Porozumienie określone w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.  
 

§ 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 
 
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. 
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Załącznik do uchwały Nr XII / 59 / 2015 Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 23 listopada2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego  

dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Janowice Wielkie  

w okresie od 15 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2017 r. 

 

 

POROZUMIENIE NR 18/2015  
 

zawarte w Jeleniej Górze w dniu …………………………...… 2015 r. pomiędzy:  

 

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

1. Annę Konieczyńską   

2. Pawła Kwiatkowskiego 

przy  kontrasygnacie Skarbnika Powiatu                                                        

    – Starostę Jeleniogórskiego, 

    – Wicestarostę Jeleniogórskiego, 

    – Grażyny Bojęć, 

posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej „Powiatem”, 

a:  

Gminą Janowice Wielkie z/s. w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa nr 2, 58-520 Janowice Wielkie 

reprezentowaną przez:  

Kamila Kowalskiego – Wójta Gminy;  

przy  kontrasygnacie Skarbnika Gminy Roberta Gudowskiego, 

posiadającym NIP 611-010-77-65, REGON 000553765, zwaną dalej „Gminą”. 

 

 Biorąc pod uwagę konieczność współdziałania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na 

terenie Gminy w sezonie 2015/2017, na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445), art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 513 ze zm.), uchwały Nr XLIX/287/10 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Janowice Wielkie 

prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych strony ustalają, co następuje: 

 

 § 1. Gmina przejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego 

zlokalizowanych na terenie Gminy Janowice Wielkie w latach 2015 - 2017.  

 

 § 2.1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności: 

a) odśnieżenie jezdni; 

b) posypywanie jezdni w przypadku występowania śliskości; 

c) odśnieżanie i posypywanie chodników w miejscach, za które odpowiada zarządca drogi; 

d) sprzątanie zanieczyszczeń pozimowych z jezdni, chodników i poboczy na zakończenie akcji zimowej. 

 2. W sezonach 2015/2016 i 2016/2017 zimowe utrzymanie dróg będzie przebiegać odpowiednio 

w okresie od 15 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. oraz od 15 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. 

i będzie realizowana w IV standardzie zimowego odśnieżania i usuwania gołoledzi, określonym w załączniku nr 

1 do niniejszego Porozumienia „Ogólne zasady odśnieżania na drogach powiatowych Powiatu 

Jeleniogórskiego”, na drogach wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia. 

 3. Gmina może ustalić wyższy standard zimowego utrzymania dróg powiatowych w ramach 

posiadanych środków finansowych. 

 4. Prace stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia Gmina wykonywać będzie własnymi siłami i 

środkami lub przez wykonawcę zewnętrznego. 

 5. Gmina we własnym zakresie wyłoni wykonawcę na zadanie będące przedmiotem porozumienia, 

zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 6. Gmina w okresie realizacji Porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za 

wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 7. 

 7. W związku z występowaniem zawyżenia poboczy drogi w stosunku do jezdni na drodze powiatowej 

nr 2735D, na odcinkach dróg Radomierz – Janowice Wielkie i w Trzcińsku na odcinku od drogi powiatowej nr 

2778D do granicy gminy od strony Przełęczy Karpnickiej, w przypadku braku możliwości należytego 

wykonania zadania odpowiedzialność za zdarzenia drogowe spowodowane stanem drogi, ponosi Powiat. 

  8. Każdorazowo po zakończeniu zimowego utrzymania dróg w sezonach 2015/2016 i 2016/2017, 

Gmina zgłasza odbiór czynności określonych w § 2 ust. 1 pkt 4 Porozumienia. 

 9. Z wykonywania zadania Gmina składa sprawozdanie, w terminie 14 dni od zakończenia realizacji 

zadania w danym sezonie. 

 

 § 3.1. Na realizację zadania będącego przedmiotem porozumienia w okresie: od 15 listopada 2015 r. do 

30 kwietnia 2016 r. oraz od 15 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017r. tj.: w sezonach 2015/2016 i 2016/2017 

Powiat przekaże Gminie dotację celową w wysokości 240.000,00 złotych brutto.  



 3 

 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie w ośmiu ratach, na podstawie faktury 

wystawionej przez Gminę, za okres: 

a) od dnia 15 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć 

tysięcy złotych), w terminie do 11 stycznia 2016 roku, 

b) od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 15 lutego 2016 r. w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć 

tysięcy złotych), w terminie do 29 lutego 2016 roku, 

c) od dnia 16 lutego 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 

złotych), w terminie do 15 kwietnia 2016 roku, 

d) od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście złotych), 

w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu wykonania czynności określonych w § 2 ust.1 pkt. 4 

Porozumienia i zaakceptowaniu przez Powiat sprawozdania Gminy z realizacji zadania, 

e) od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć 

tysięcy złotych), w terminie do 11 stycznia 2017 roku, 

f) od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 15 lutego 2017 r. w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć 

tysięcy złotych), w terminie do 29 lutego 2017 roku, 

g) od dnia 16 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 

złotych), w terminie do 15 kwietnia 2017 roku, 

h) od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście złotych), 

w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu wykonania czynności określonych w § 2 ust.1 pkt. 4 

Porozumienia i zaakceptowaniu przez Powiat sprawozdania Gminy z realizacji zadania. 

  3. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność. 

 

 § 4. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków zgodnie z celem na jaki je 

uzyskała i na warunkach określonych niniejszym Porozumieniem. 

 

 § 5. Powiat sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań przez Gminę, w tym wydatkowania 

przekazanych Gminie środków. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego 

zakończeniu. 

 

 § 6. Środki finansowe niewykorzystane w trakcie realizacji zadania oraz środki wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem, Gmina zobowiązana jest zwrócić w ciągu 14 dni od daty zakończenia zadania lub 

stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

 § 7. Porozumienie może być rozwiązane przez Powiat ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) odmowy poddania się kontroli wykorzystania dotacji przez Gminę. 

 

 § 8. Porozumienie może być rozwiązane przez Gminę w przypadku zwłoki Powiatu w terminowym 

przekazaniu dotacji, przekraczającym 14 dni, licząc od dat wskazanych w § 3 ust. 2 Porozumienia. 

 

 § 9. Porozumienie może być rozwiązane przez Gminę w przypadku zwłoki w terminowym przekazaniu 

dotacji, przekraczającej 14 dni, licząc od dat wskazanych w § 3 ust. 2 Porozumienia. 

 

 § 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 § 11. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, 

ustawy o finansach publicznych i ustawy o drogach publicznych. 

 

 § 12. Powiat obowiązki wynikające z porozumienia będzie realizował przy pomocy Wydziału Dróg 

Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 

 

 § 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-śląskiego przez  

Powiat Jeleniogórski. 

 

 § 14. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron 

i jeden w celu publikacji. 

 

  Gmina Janowice Wielkie                                Powiat Jeleniogórski 

                                              

 


