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POROZUMIENIE NR 1/2011
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzyżanów od Powiatu Kutnowskiego zadań dotyczących bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Krzyżanów w zakresie utrzymania dróg 

powiatowych przebiegających przez teren Gminy Krzyżanów w zakresie porządku i czystości oraz 
udzielenia przez Powiat Kutnowski dotacji przeznaczonej na realizację przyjętych zadań. 

Działając na podstawie art.8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 
142poz. 1591 z póżn.zm) art.5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póżn.zm) art.46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego ( tj. Dz.U. z 2003r. Nr 203,poz. 1966 z póżn.zm) w oparciu o Uchwałę 64/VII/11 Rady 
Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 czerwca 2011r.w sprawie przekazania zadań dla Gminy Krzyżanów w zakresie 
utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych oraz uchwałę nr VI/37/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 10 
maja 2011r. w sprawie przejęcia przez Gminę Krzyżanów w/w zadań od Powiatu Kutnowskiego doszło do 
przekazania i przejęcia zadań z przedmiotowego zakresu zarządu drogami powiatowymi. 

W dniu 27 czerwca 2011r. pomiędzy Zarządem Powiatu Kutnowskiego zwanym dalej „Przekazującym „ 
w imieniu którego działają: 1. Starosta Kutnowski-Mirosława Gal-Grabowska 2. Członek Zarządu Mirosław 
Ruciński a Wójtem Gminy Krzyżanów – Tomaszem Jakubowskim , zwanym dalej „Przejmującym „ , zostało 
zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. 1 Przekazujący oświadcza, że jest zarządcą dróg: 

 
-nr drogi -Przebieg Gmina Krzyżanów -Ogółem km 
-2112E -Bedlno-Młogoszyn-Ktery -11,7 
-2157E -Kaszewy Kościelne-Szewce Owsiane -4,2 
-2158E -Sokół-Krzyżanów -4,0 
-2159E -Krzyżanówek-Rustów -0,8 
-2160E -Bieleny- Łęki Kościelne -5,6 
-2161E -Łąkoszyn- Szewce Owsiane -5,8 
-2162E -Wały-Siemienice -6,2 
-2163E -Marcinów-Strzegocin -2,3 
-2514E -granica powiatu-Ktery-Strzegocin-Leszno -3,7 
- -gmina razem -44,3 

- w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 25 marca 1985roku o drogach publicznych. 

§ 2. 1. Przejmujący zobowiązuje się do przejęcia wymienionych w §1 ust.1 dróg powiatowych do ich 
utrzymania w zakresie porządku i czystości zobowiązując się do wykonania : 1). koszenia traw i chwastów w pasie 
drogowym, 2) wycinki krzaków i odrostów, 3) sprzątania pasów drogowych, 4) częściowej naprawy poboczy. 

2. Porozumienie nie obowiązuje zimowego utrzymania przedmiotowych ciągów dróg. 

§ 3. 1. Przekazujący oświadcza, że z tytułu wykonania prac wymienionych w §2 ust.1 nie będzie naliczał 
Przejmującemu opłat wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych. 

2. Przekazujący będzie wydawał zezwolenia dotyczące wycinki krzaków i odrostów. 

3. W przypadku udokumentowanego użycia przez Przejmującego sprzętu mechanicznego. Przekazujący 
dokona refundacji kosztów paliwa zużytego do wykonywanych przez Przejmującego prac w wysokości do 1500zł( 
słownie :jeden tysiąc pięćset złotych). 

4. Środki finansowe ,o których mowa w ust.4 zostaną przekazane na konto Urzędu Gminy w Krzyżanowie BS 
„Wspólna Praca „ w Kutnie Oddział w Krzyżanowie nr 82 9021 1018 0100 0185 2001 0015. 
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5. Przekazujący będzie pokrywać koszty , o których mowa w §3 ust.4 na podstawie otrzymanych faktur, 
wystawionych przez wykonawców (wykonawcę) do wysokości określonej w ust.4. 

6. Przekazujący nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu ustawowych odsetek za nieterminową 
realizację płatności wynikających z faktur w stosunku do wykonawców (wykonawcy). 

§ 4. Przejmujący z tytułu wykonania prac wymienionych w §2 ust. 1 przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
przed Przekazującym i osobami trzecimi. 

§ 5. Porozumienie zawarto na czas określony, od 1 lipca 2011r. do 31 pazdziernika 2011r. z możliwością 
dwumiesięcznego wypowiedzenia przez strony. 

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

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach , po dwa dla każdej ze stron. 

 

W porozumieniu:
Wójt Gminy Krzyżanów 

Tomasz Jakubowski

W porozumieniu:
Starosta Kutnowski 

Mirosława Gal-Grabowska

Członek Zarządu 

Mirosław Ruciński


