
 

 

POROZUMIENIE 

dotyczące finansowania zimowego utrzymania dróg prowadzonego przez Gminę Bedlno 

na drogach powiatowych usytuowanych na terenie Gminy 

Zawarte w dniu 15 stycznia 2016 roku w Kutnie pomiędzy Powiatem Kutnowskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Krzysztof Debich – Starosta Kutnowski 

2. Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta 

a Gminą Bedlno reprezentowaną przez: Pana Krzysztofa Kołacha – Wójta Gminy Bedlno o następującej 

treści: 

Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.), art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-

nostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) w oparciu o uchwałę  

nr 105/XVI/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przekazania zadania własnego 

Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania  

w sezonie zimowym 2015-2016, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedl-

no, Dąbrowice oraz uchwałę nr VIII/78/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 r. o przyjęciu części 

zadań w przedmiotowym zakresie strony zawierają porozumienie. 

§ 1. 1. Porozumienie dotyczy okresu 1 styczeń 2016 r. – 30 kwiecień 2016 r. 

2. Pomoc rzeczowa udzielana przez Gminę Bedlno dotyczy odśnieżania jezdni i chodników dróg powiato-

wych przebiegających przez jej teren. 

§ 2. 1. Powiat Kutnowski zobowiązuje się do finansowania zimowego utrzymania dróg prowadzonego 

przez Gminę Bedlno na drogach powiatowych do kwoty: 5.512,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset dwanaście 

złotych). 

2. Finansowaniu podlegało będzie odśnieżanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Bedlno 

prowadzone na drogach ujętych w załączniku do porozumienia. 

§ 3. 1. Powiat Kutnowski będzie pokrywać koszty zimowego utrzymania dróg, o których mowa w § 2 ust. 

2, na podstawie prawidłowo wystawionych przez wykonawców (wykonawcę) faktur do wysokości określonej 

w § 2 ust. 1. W treści faktury należy wskazać: czas, rodzaj wykonanej pracy i numer drogi bądź dróg, na któ-

rych wykonane zostały prace. Powiat Kutnowski przekaże należność w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

faktury lub faktur. 

2. Faktury dotyczące refundacji kosztów prowadzonego przez Gminę odśnieżania dróg powiatowych winny 

być przedstawione w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

3. Powiat Kutnowski ma prawo do kontroli prac wykonanych w ramach niniejszego porozumienia. Czyn-

ności kontrolnych dokonywał będzie Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie. 
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4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane na konto Urzędu Gminy nr 24 9021 

0008 0010 6454 2000 0003, zgodnie z zapisami pkt 1. 

§ 4. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu ustawowych odsetek za nieterminową 

realizację płatności wynikających z faktur w stosunku do wykonawców (wykonawcy). 

§ 5. 1. Ustalając koordynację prowadzenia działań, dotyczących przedmiotu porozumienia strony ustalają 

telefonicznie numery kontaktowe: 

1) Dyżurny Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie – (24) 355-76-79; 

2) Urząd Gminy Bedlno – (24) 282-17-83, 282-17-70, 282-14-20. 

2. Strony porozumienia w celu prawidłowego wykonania czynności związanych z prowadzeniem akcji od-

śnieżania dróg powiatowych, zobowiązują się wzajemnie i na bieżąco informować o miejscu i czasie prowa-

dzenia akcji. 

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

   

  

 Starosta Kutnowski 

Krzysztof Debich 

Wicestarosta Kutnowski 

Zdzisław Trawczyński 

 

Wójt Gminy 

Krzysztof Kołach 

 

Załącznik  
do porozumienia 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH, KTÓRYCH ODŚNIEŻANE POWIERZA SIĘ GMINIE BEDLNO 

Lp. Nr dogi Przebieg Długość w km 

1 2100E Emilianów - Bąków Dolny – Dębowa Góra 3,436 

2 2101E Poświętne – Dębowa Góra – Zosinów 4,373 

3 2103E Wilkęsy – Głuchów 3,347 

4 2104E Bedlno – Annetów – Wolska Kolonia – gr. pow. łowick. 13,397 

5 2105E Ernestynów – Potok  9,037 

6 2107E Stradzew – Gosławice  4,814 
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