
UCHWAŁA NR XIX/238/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/60/2019  Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019r. 
w sprawie przejęcia przez Gminę Sandomierz od Powiatu Sandomierskiego zadania własnego 

powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych 

Na podstawie art 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2068 z póżn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr VI/60/2019  Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przejęcia 

przez Gminę Sandomierz od Powiatu Sandomierskiego zadania własnego powiatu w zakresie letniego 

utrzymania dróg powiatowych określa się załącznik nr 2 w brzmieniu stanowiącym ząłącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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POROZUMIENIE 

 
z dnia ………………………….. r. 

 
w sprawie powierzenia Gminie Sandomierz zadania własnego Powiatu Sandomierskiego w zakresie 

letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz  

w sezonie letnim …………..r. 

Zawarte pomiędzy: 

Powiatem Sandomierskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sandomierskiego, w imieniu 

którego działają: 

- Starosta Sandomierski– ……………………………….. 

- Członek Zarządu – ……………………………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sandomierskiego– ……………………………………  

zwanym dalej Powiatem,  

a: 

Gminą Sandomierz, reprezentowaną przez: 

- Burmistrza Miasta Sandomierza –…………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta– ……………………………………… 

zwaną dalej Gminą. 

 

 Działając na podstawie: - art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2018 poz. 2068 z póżn. zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 944 z późn. zm.), uchwały nr V/34/2019 Rady Powiatu 

Sandomierskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Sandomierz 

zadania zarządzania drogami powiatowymi w obrębie administracyjnym miasta Sandomierza  

w zakresie utrzymania pasa drogowego, uchwały Nr VI/60/2019  Rady Miasta Sandomierza z dnia  

27 marca 2019r. w sprawie przejęcia przez Gminę Sandomierz od Powiatu Sandomierskiego zadania 

własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych, strony postanawiają zawrzeć 

porozumienie o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania obowiązki w zakresie letniego utrzymania 
dróg powiatowych na wyznaczonych drogach powiatowych w granicach administracyjnych 
Gminy Sandomierz, w ilości 109 539,00 m2 powierzchni do sprzątania i 37 357,00 m2 

powierzchni do koszenia poboczy i pasów zieleni dróg powiatowych w okresie od 01.04.........r. 

do 30.11............... r. 
2. Wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do letniego utrzymania: 

 
L.p.  Nazwa ulicy : Nr drogi: Powierzchnia sprzątania: Powierzchnia koszenia: 

1.  ul. Zawichojska 1045 T 8600 453 

2. ul. Mickiewicza 1052 T 39473 17839 

3. ul. Koseły 1053 T 11699 4475 

4. ul. Armii Krajowej  1054 T 11781 595 

5. ul. Żeromskiego 1046 T 9979 262 

Załącznik do uchwały Nr XIX/238/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 18 marca 2020 r.
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6. ul. Różana 1048 T 4894 3511 

7. ul. Wojska Polskiego 1047 T 9281 1995 

8. ul. Salve Regina 1049 T 5040 7612 

9. ul. Ożarowska 1050 T 8792 615 

 

§ 2. 

1. Gmina w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych 
Gminy Sandomierz zobowiązuje się do starannego działania w ramach środków 
przeznaczonych na ten cel i przyjmuje następujące zasady i zakres utrzymania dróg 
powiatowych, a w szczególności:  

 
1) zakres prac sprzątania obejmuje:  

 usuwanie nieczystości stałych, lekkich (papier, folia, tektura, gałęzie itp.),  

 usunięcie nieczystości poprzez zamiatanie ciągów pieszo-jezdnych, parkingów, usuwanie 
zanieczyszczeń z pasówzieleni wraz z wywozem zanieczyszczeń 

 grabienie wiosenne pasów drogowych dróg powiatowych 

 grabienie jesienne i wywóz liści z pasów drogowych dróg powiatowych  
2) zakres prac koszenia obejmuje:  

 koszenie poboczy i pasów zieleni dróg powiatowych zgodnie z wykazem,  

 zamiatanie skoszonej trawy z jezdni.  

 przycinanie żywopłotów w pasach drogowych, oraz usuwanie posuszu z krzewów rosnących  
w pasach drogowych dróg powiatowych i ich wywóz 

 korekta zadrzewienia 
2. Strony ustalają, że częstotliwość prac opisanych w ust. 1 będzie dostosowana do aktualnych 

potrzeb. Decyzję o prowadzeniu robót będzie podejmował Przedstawiciel Gminy. 
 

§ 3. 
1. Jednostką odpowiedzialną za letnie utrzymanie dróg powiatowych objętych niniejszym 

porozumieniem z ramienia Gminy Sandomierz jest Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu 
Miejskiego, osoba odpowiedzialna – ……………………………………………………………………… 

2. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach realizacji porozumienia ze strony Powiatu jest  
pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu  - ……………………………………………….. 

3. Za realizację wymienionego w porozumieniu zadania odpowiada Gmina Sandomierz.  
 

§ 4. 

1. Na realizację przedmiotu porozumienia w ………………………… r. Powiat przekaże Gminie środki 
własne jako  refundację w wysokości ryczałtowej wynoszącej: ……………………………. zł na 
realizację przedmiotu porozumienia w ………………………… r.  

2. Środki określone w ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminy  
nr 63 9429 0004 2001 0000 1300 0037  w terminach do:  

 15 kwietnia …………..r.  – I transza 

 15 lipca ………………r. – II transza 

 15 września ……………..r. – III transza 
 

§ 5. 

1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych w okresie 
trwania porozumienia tj. od 01.04............r. do 30.11...............r. zgodnie z celem, na jakie je 
uzyskała i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.  

2. Środki finansowe mogą być wykorzystane przez Gminę na zakup materiałów i środków 
niezbędnych do realizacji w/w zadania, na zakup usług zlecanych innym podmiotom 
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związanych z realizacją zadania oraz na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem 
pracowników oddelegowanych do realizacji zadania. 

 
§ 6. 

1. Gmina dokona zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek wskazany przez Powiat  
w terminie do 15 grudnia ……………….. roku.  

2. Gmina zobowiązuje się do rozliczenia pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania 
objętego porozumieniem zgodnie z postanowieniami art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) do dnia 15 grudnia …….r. 

3. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 2 nastąpi w szczególności, poprzez potwierdzone za 
zgodność z oryginałem, kserokopie faktur, rachunków, not księgowych,  oraz umów o pracę   
z pracownikami Gminy Sandomierz, oddelegowanymi do realizacji zadania. 
 

§ 7. 

 Powiat zastrzega sobie prawo kontroli przez upoważnione osoby w zakresie realizacji 
niniejszego porozumienia.  
 

§ 8. 

 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu porozumienia, jak 
również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją niniejszego porozumienia ponosi 
Gmina.  

§ 9. 

 Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na piśmie, które upływa z końcem miesiąca.  
 

§ 10. 

 Nadzór nad letnim utrzymaniem dróg powiatowych objętych porozumieniem sprawują 
Burmistrz Miasta Sandomierza oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu.  
 

§ 11. 

 W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy ustawy o drogach publicznych oraz 
Kodeksu Cywilnego.  

§ 12. 

 Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

§ 13. 

 Porozumienieniniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 
dwa dla każdej ze stron.  
 
GMINA:        POWIAT: 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn zm.) gmina może wykonywać zadania

z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień. Podejmowanie uchwał w sprawie

przyjęcia zadań publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 należy do wyłącznej kompetencji rady

gminy.

Po raz pierwszy Gmina realizowała zadania w 2019r.

W związku z koniecznością uaktualnienia zapisów Porozumienia stanowiącego załącznik nr 2 do

uchwały Nr VI/60/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przejęcia przez

Gminę Sandomierz od Powiatu Sandomierskiego zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania

dróg powiatowych w kwestii terminów przekazania dotacji oraz terminu jej rozliczenia zasadne stało się

podjęcie niniejszej uchwały.
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