
 
 

POROZUMIENIE 

z dnia 24 listopada 2016 roku 

w sprawie zimowego utrzymania wyszczególnionych dróg powiatowych na terenie miasta Słomniki 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1440), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  
poz. 814 z późn. zm.), art. 220 ust. 1 i 2, art. 250-252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia  
29 września 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Słomniki zadania publicznego Powiatu Krakowskiego  
w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.  
poz. 446 z późn. zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach Nr XXI/245/16 z dnia 27 października 2016 roku 
w sprawie przejęcia przez Gminę Słomniki realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu 
Krakowskiego pomiędzy: 

 

Powiatem Krakowskim, z siedzibą przy al.Słowackiego 20, 30 – 037 Kraków, zwanym w dalszej części 
Porozumienia „Przekazującym”, imieniem którego działają 

1. Józef Krzyworzeka    Starosta Krakowski 

2. Arkadiusz Wrzoszczyk   Członek Zarządu 

a 

Gminą Słomniki, z siedzibą ul. Kościuszki 64, 32 – 090 Słomniki zwaną w dalszej części Porozumienia 
„Przejmującym”, reprezentowaną przez: 

Pawła Knafla     Burmistrza Miasta i Gminy 

zostało zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Przekazujący powierza Przejmującemu, jako zarządcy dróg gminnych, zadanie w zakresie utrzymania 
na okres trzech kolejnych sezonów zimowych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 przejezdności dróg 
powiatowych położonych na terenie miasta Słomniki wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszego 
Porozumienia. 

2. Przez utrzymanie przejezdności dróg rozumie się utrzymanie standardów według Uchwały nr 117/2016 
Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad odśnieżania i zwalczania śliskości 
zimowej na drogach (załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia). 

3. Za sezon zimowy uznaje się okres pomiędzy 1 listopada roku rozpoczynającego sezon, a 31 marca roku 
następnego. 

4. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych poza sezonem zimowym 
Przejmujący może zdecydować w uzgodnieniu z Przekazującym o wcześniejszym rozpoczęciu sezonu lub 
późniejszym jego zakończeniu. Dokonane uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia. 
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§ 2. Realizacja określonego w § 1 zadania polegać będzie w szczególności na: 

1. odśnieżaniu jezdni na całej długości i szerokości, 

2. odśnieżaniu poboczy oraz obiektów towarzyszących w tym chodników, przystanków komunikacji 
zbiorowej, skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej, 

3. posypywaniu jezdni na całej długości, 

4. usunięciu materiału uszorstniającego zalegającego na jezdniach, poboczach w ściekach 
przykrawężnikowych, przystankach komunikacji zbiorowej oraz obiektach mostowych, po zakończeniu sezonu 
zimowego utrzymania dróg w terminie do 30 kwietnia bądź w terminie 30 dni od daty późniejszego zakończenia 
sezonu zimowego utrzymania dróg (§ 1 ust 4). 

§ 3. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przejmujący będzie wykonywał za pośrednictwem 
wykonawcy wyłonionego przez Przejmującego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub na podstawie 
Porozumienia z Samorządowym Zakładem Budżetowym. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie  
w formie ryczałtu ustalone zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Przejmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad 
określonych właściwymi przepisami. 

3. Przejmujący ponosi odpowiedzialność cywilno – prawną za wszelkie szkody powstałe na skutek 
niewykonania lub niewłaściwego wykonania przyjętego zadania wobec Przekazującego i osób trzecich. 

§ 4. Przejmujący uzgodni z Przekazującym zasady wzajemnej koordynacji i współpracy. W szczególności 
dotyczy to przekazania danych Wykonawcy oraz osób odpowiedzialnych z ramienia Przejmującego  
i Wykonawcy wraz z podaniem danych kontaktowych, jak również niezwłocznego przekazywania wszelkich 
informacji mogących mieć wpływ na realizację niniejszego Porozumienia. 

§ 5. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem, Przekazujący będzie przekazywał dotację. 

2. Dotacja na każdy sezon zimowy zostaje ustalona w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 
złotych złotych). 

3. Dotacja będzie przekazywana w pięciu ratach miesięcznych po 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 
każda z rat w okresie od grudnia do marca każdego sezonu zimowego w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 
Dotacja za miesiąc listopad będzie przekazana do 15 grudnia 2016r. 

4. Dotacja przekazana w miesiącu listopadzie i grudniu winna być wykorzystana przez Przejmującego do 
dnia 31 grudnia. 

5. Dotacja przekazana w miesiącu styczniu, lutym i marcu winna być wykorzystana przez Przejmującego do 
15 maja. 

6. Podstawą rozliczenia będą uwierzytelnione kserokopie umowy z Wykonawcą i zapłaconych faktur za 
wykonane zadanie wraz z potwierdzeniem wykonanych usług przez przedstawiciela Przejmującego lub  
w przypadku zawarcia Porozumienia z Samorządowym Zakładem Budżetowym rozliczenie kosztów końcowych 
usług wykonanych w ramach zadania (załącznik Nr 3 do niniejszego Porozumienia) akceptowane każdorazowo 
przez wyznaczonego przedstawiciela Przekazującego. 

7. Przejmujący przedłoży rozliczenie dotacji otrzymanej w miesiącu listopadzie i grudniu w terminie do  
15 dni po zakończeniu roku budżetowego. Rozliczenie dotacji przekazanej za miesiąc styczeń, luty, marzec  
i kwiecień następować będzie do 31 maja danego roku. 

8. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych poza okresem sezonu zimowego 
określonym w § 1 ust.3 Przekazujący zwiększy kwotę dotacji o której mowa w ust. 2 o wartość 1/30 kwoty 
określonej w ust. 3 za każdy dzień prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

9. W sytuacji poniesienia kosztów o których mowa w ust. 8 przed rozpoczęciem sezonu zimowego kwota 
zostanie przekazana Przejmującemu w terminie do 31 grudnia danego roku, jeżeli zaś usługi te będą wykonane 
po zakończeniu sezonu zimowego kwota zostanie przekazana Przejmującemu w terminie do 30 dni od 
przedłożenia Przekazującemu rozliczenia dotacji za dany sezon zimowy. 

§ 6. Porozumienie zawarto na czas określony do dnia 31 maja 2019 r. 
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§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych kontroli prawidłowości 
wykonywania zadania oraz w przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
Porozumienia do ewentualnego obniżenia dotacji w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których były 
stwierdzone nieprawidłowości wynikające z przyjętych w § 2 niniejszego Porozumienia warunków realizacji 
zadania. 

§ 8. Przekazujący wyznacza Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, jako zarządcę dróg powiatowych do 
koordynowania realizacji niniejszego Porozumienia. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają do swej ważności formy pisemnej. 

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

 
Przekazujący: 

 
Starosta Krakowski 
Józef Krzyworzeka 

 
Członek Zarządu 

Arkadiusz Wrzoszczyk 
 

Skarbnik Powiatu 
Bogumiła Glica 

Przejmujący: 
 

Burmistrz 
Paweł Knafel 

 
Skarbnik 

Barbara Furgalska 
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Załącznik Nr 1 
do Porozumienia 
Zarządu Powiatu w Krakowie 
z dnia 24 listopada 2016 roku 
 

  
  

Zał. Nr 1 
 

Drogi powiatowe przejęte do ZUD przez GMINĘ SŁOMNIKI w sezonie 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

Lp. standard zud nr drogi odcinek drogi dł. odcinka [km] 

1 II K2195 Słomniki ul. Kolejowa 1,6 

2 II K2196 Słomniki ul. Okrzei - ul. Rynek - ul. Lelewela 0,6 

3 II K2197 Słomniki ul. Słowackiego - ul. Rynek - ul. Łokietka 0,6 

4 II K2198 Słomniki ul. Poniatowskiego 1,1 

 razem 3,9 
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Załącznik Nr 2 
do Porozumienia 
Zarządu Powiatu w Krakowie 
z dnia 24 listopada 2016 r. 
 

 Zasady odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach  
na drogach powiatowych Powiatu Krakowskiego 

 

 
Lp. 

 
standard 

 opis stanu utrzymania drogi 
 dla danego standardu 

 dopuszczalne odstępstwa od standardu 

 po ustaniu opadów śniegu 
 od stwierdzenia 
występowania 

zjawisk 
 1  2  3  4  5 

 STANDARDY ZUD DOTYCZĄCE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KRAKOWSKIEGO 

2. II 
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . 
Jezdnia posypana na całej długości . 

 
- luźny – 4 godz. 
- błoto pośniegowe – 6 godz. 
- zajeżdżony – występuje 
 
cienka warstwa nie 
utrudniająca ruchu 

- gołoledź – 3 godz. 
- szron – 3 godz. 
- sadź – 3 godz. 
- pośniegowa – 4 godz. 
- lodowica – 4 godz. 
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Załącznik Nr 3 
do Porozumienia 
Zarządu Powiatu w Krakowie 
z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW NA ZIMOWE UTRZYMANIE WYSZCZEGÓLNIONYCH DRÓG 
POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA SŁOMNIK ZA MIESIĄC ………………………. 

 

WYLICZENIE KOSZTÓW: 

Praca sprzętu w miesiącu ……………: ilość godz. razy ilość sprzętu przystosowanego do odśnieżania = 
……………………….. ilość godzin 

 

Stawka godzinowa pracy ciągnika – …………… zł/godz. 

- praca sprzętu – ilość godzin razy stawka zł/godz. = ……………….zł 

- zużycie materiałów: piasku i soli = ………………………zł 

       

___________________________________ 

 RAZEM: …………………… zł 

Słownie: ……………………. złotych 
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