Uchwała Nr XVI/202/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania
jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Na podstawie art. 8 ust. 2a i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz.220, nr 62
poz.558, nr 113 poz.984, nr 153 poz.1271 i nr 214 poz.1806, z 2003r. nr 80 poz.717 i nr 162
poz.1568 z 2004r. nr 102 poz.1055, nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zadanie Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego
utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na zasadach
i warunkach określonych w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w §1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie
Świętokrzyskiego.
§ 4.

uchwały

powierza

się

Prezydentowi

Miasta

Ostrowca

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik do uchwały Nr XVI/202/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 9 listopada 2007 r.
POROZUMIENIE

zawarte w dniu …………… w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy :

Powiatem Ostrowieckim – Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. IłŜecka 37, reprezentowanym przez :

1) Starostę Powiatu

- Waldemara Marka Palucha

2) Wicestarostę Powiatu

- Andrzeja Kryja

a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta

- Jarosława Wilczyńskiego

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego o długości ……………..mb w sezonach 2007/2008, 2008/2009 oraz
2009/2010.
Działając na podstawie art. 8 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 2 i art. 12
pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 2998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) strony zawierają porozumienie
o następującej treści:

§1

Przedmiotem porozumienia jest przejęcie od Powiatu Ostrowieckiego przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski zadania w postaci zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych ujętych
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia.

§2

1. Zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych wymienionych w załączniku
obejmuje wszystkie niezbędne do wykonania działania i roboty zapewniające
odśnieŜanie dróg i utrzymanie ich przejezdności oraz likwidację gołoledzi
z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W razie wystąpienia na drogach powiatowych ujętych w załączniku do niniejszego
porozumienia trudnych warunków zimowych wymagających zastosowania sprzętu
cięŜkiego typu wirnik, koparka duŜej mocy i równiarka, sprzęt ten do pracy będzie
kierowany przez SłuŜby Drogowe Powiatu na podstawie odrębnych umów zawartych
pomiędzy Powiatem a firmami świadczącymi usługi zimowego utrzymania dróg.

§3
1. Strony ustalają, Ŝe Gmina Ostrowiec Św. prowadzić będzie koordynację akcji zimowego
utrzymania dróg wymienionych w załączniku do niniejszego porozumienia w zakresie
określonym w § 2 w tym celu Gmina Ostrowiec Św.:
1) zamówi usługi zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
2) koordynować będzie pracę sprzętu oraz odbierać i rozliczać usługi zimowego
utrzymania dróg.
2. Gmina Ostrowiec Św. zabezpieczy w umowie z Wykonawcą odpowiedzialność
Wykonawcy za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie powstałe przy realizacji
przedmiotu porozumienia.
3. Do współpracy przy koordynacji i rozliczaniach zimowego utrzymania dróg powiatowych
wyznacza się przedstawiciela Powiatu w osobie: ……………...............................……………
4. Osobą odpowiedzialną ze strony Gminy za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg
będzie: ………..................………………………

§4
1. Ustala się miesięczny cykl rozliczeń za wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg.
2. Ustala się, Ŝe płatności za zimowe utrzymanie dróg będą fakturowane oddzielnie za drogi
powiatowe i oddzielnie za drogi gminne.

3. Ustala się, Ŝe płatności faktur wystawionych za zimowe utrzymanie dróg powiatowych za
okres od początku sezonu zimowego utrzymania dróg do grudnia danego roku realizowane
będą w styczniu następnego roku budŜetowego.
4. Wstępny koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych wymienionych w § 1 w skali
jednego sezonu wyniesie 360 000,00 zł (słownie : trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)

§5
1. Powiat Ostrowiecki będzie przekazywał Gminie Ostrowiec Świętokrzyski środki określone
w § 4 ust. 4 w terminie do 14 dni po otrzymaniu kserokopii potwierdzonych faktur
i protokołów odbioru usługi.
2. Przekazanie środków na rozliczenia faktury końcowej danego sezonu nastąpi w terminie do
14 dni po otrzymaniu kserokopii potwierdzonej faktury końcowej i protokołu odbioru usługi.

§6
Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§7
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze
stron.
§8
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powiat Ostrowiecki – Zarząd Powiatu

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

