
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 2 stycznia 2017 r. 

w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych  

w granicach administracyjnych miasta Niemodlin 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Opolskiego nr XXV/210/01 z dnia 

20 grudnia 2001 r. w sprawie powierzenia zadań publicznych Gminie Niemodlin zawarte zostaje Porozumienie 

pomiędzy:  

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego działa: 

1. Starosta Opolski – Henryk Lakwa 

2. Wicestarosta Opolski – Leonarda Płoszaj przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marioli Konachiewicz 

zwanym dalej „Przekazującym”  

a  

Gminą Niemodlin reprezentowaną przez: 

1. Burmistrza Niemodlina – Dorotę Koncewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Domalewskiej 

zwaną dalej „Przejmującym” o następującej treści: 

§ 1. Powiat Opolski przekazuje, a Gmina Niemodlin przejmuje wykonywanie, w stosunku do dróg powiatowych 

przebiegających w granicach administracyjnych miasta Niemodlin, zadań zarządcy drogi określonych w ustawie  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami). 

§ 2.1. Szczegółowy wykaz zadań zarządcy dróg podlegających powierzeniu określa załącznik nr 1. 

2. Wykaz dróg objętych Porozumieniem określa załącznik nr 2. 

§ 3.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z zawartego Porozumienia przekazywane będą 

Przejmującemu w formie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego. 

2. Przekazywanie środków następować będzie w okresach do 15-go każdego miesiąca w wysokości równej 

1/12 kwoty całości dotacji na rachunek bankowy Przejmującego Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Niemodlin 

nr 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001. 

3. Wysokość dotacji w 2017 r. wynosi 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

4. Przekazanie pierwszej raty dotacji w 2017 roku nastąpi w terminie od dnia 15.01.2017 r. 

§ 4. Przejmujący zobowiązany jest do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środkami 

z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 

§ 5.1. Należności z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie niniejszego Porozumienia 

stanowią dochód Powiatu Opolskiego. 
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2. W decyzjach ustalających wysokość kar i opłat Przejmujący wskazuje zobowiązanemu do ich zapłaty 

numer konta Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Bank PKO BP I Oddział Opole nr 67 1020 3668 0000 5302 

0015 7115. 

§ 6.1. Przejmujący składa Przekazującemu roczne sprawozdanie finansowe z realizacji powierzonych zadań 

w terminie do 15 stycznia następnego roku po otrzymaniu dotacji. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać zestawienie zbiorcze rachunków. 

3. Rachunki ujęte w sprawozdaniu powinny spełniać następujące wymogi: 

- zawierać adnotacje o sfinansowaniu danego wydatku z budżetu Powiatu Opolskiego zgodnie Porozumieniem 

oraz adnotację, że wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych [dla potrzeb 

rozliczenia i sprawozdania należy przedstawić kserokopie tych rachunków wraz z protokołami odbioru  

(w których określona została lokalizacja, zakres i wartość robót/usług) potwierdzone za zgodność z oryginałem], 

- sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty, 

- dotyczyć okresu, na który dotacja została przyznana oraz zawierać widoczne podpisy i pieczątki instytucji 

wystawiających, 

- muszą być wystawione na podmiot dotowany. 

4. Dotacja udzielona z budżetu Powiatu Opolskiego w części niewykorzystanej przez Gminę do końca roku 

budżetowego podlega zwrotowi na konto PKO BP S.A. I O/Opole nr 97 1020 3668 0000 5802 0123 6231  

do 31 stycznia następnego roku. 

§ 7. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych Porozumieniem sprawować będzie Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu. 

§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania trybu właściwego dla jego zawarcia. 

§ 9.1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia za uprzednim 3–miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3. Przekazujący może rozwiązać Porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli Przejmujący 

nienależycie wywiązuje się z wykonywania zadań objętych Porozumieniem. 

4. W przypadku rozwiązania Porozumienia, Przejmujący zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych 

środków według zasad określonych w § 6 niniejszego Porozumienia i zwrotu środków niewykorzystanych  

w terminie 14 dni po dacie rozwiązania Porozumienia. 

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu 

Opolskiego i jeden dla Gminy Niemodlin. 

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

  

Przekazujący: 
 

Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

Przejmujący: 
 

Burmistrz 

 

Dorota Koncewicz 

 

 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

Alicja Domalewska 
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Załącznik nr 1  

do Porozumienia 

z dnia 2 stycznia 2017 r. 

 

Szczegółowy wykaz zadań zarządcy dróg, podlegający powierzeniu Gminie Niemodlin,  

wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami), dla dróg objętych Porozumieniem 

1. Opracowanie projektów planów finansowania, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych. 

2. Pełnienie funkcji inwestora. 

3. Utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch  

i innych urządzeń związanych z drogą. 

4. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (bez opracowywania projektów organizacji ruchu). 

5. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz 

obronności kraju. 

6. Koordynacja robót w pasie drogowym. 

7. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych. 

8. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. 

9. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 

10. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym  

w następstwie budowy lub utrzymania dróg. 

11. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym. 
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Załącznik nr 2  

do Porozumienia 

z dnia 2 stycznia 2017 r. 

 

Wykaz dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin,  

objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 

Numer drogi Przebieg ulicami 
długość 

(m) 

powierzchnia 

(m²) 

powierzchnia jezdni 

(m²) 

1508 O Brzeska 2.255 20.295 13.350 

1510 O Gościejowicka 361 3.610 2.166 

1512 O Zamkowa 759 6.831 4.175 

1512 O Podmiejska 285 2.565 1.568 

1515 O Korfantego 500 5.000 3.000 

1515 O Daszyńskiego 1.600 16.000 8.000 

1516 O Reymonta 1.022 9.198 6.132 

1517 O 700 - lecia 1.571 14.139 9.000 

RAZEM: 8.353 77.638 47.391 
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