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§4. 1. Burmistrz ponosi odpowiedzialnoæ cywiln¹ za szkody wyrz¹dzone u¿ytkownikom dróg na zasadach ogólnych.
2. W celu zabezpieczenia siê przed roszczeniami odszkodowawczymi Burmistrz obowi¹zany jest ubezpieczyæ siê od
odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrz¹dzone u¿ytkownikom w zwi¹zku z przejêtym zarz¹dem nad drogami.
§5. 1. Wysokoæ rodków przeznaczonych z bud¿etu Powiatu przez Zarz¹d Powiatu na realizacjê zadañ okrelonych
w §2 ustalana bêdzie ka¿dorazowo na rok bud¿etowy, w
kwotach proporcjonalnych do d³ugoci dróg powiatowych,
znajduj¹cych siê na terenie miasta, z ca³ej kwoty przeznaczonej w bud¿ecie Powiatu Poznañskiego na zarz¹dzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast.
2. Przekazywanie rodków, o których mowa w ust. 1
nast¹pi w transzach kwartalnych na konto Pobiedzisko Goliñskiego BS w Pobiedziskach o/Murowana Golina 59
9044 0001 0020 0200 0156 0005.
§6. Op³aty oraz kary uzyskane przez Burmistrza powinny
byæ odprowadzane bezporednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Poznaniu, prowadzony w Banku
Handlowym w Warszawie S.A. Oddzia³ w Poznaniu nr 85 1030
1247 0000 0000 3491 6000, do 20 dnia pierwszego miesi¹ca
nastêpuj¹cego po skoñczonym kwartale.
§7. 1. Zarz¹d Powiatu jako organ nadzoru za porednictwem Zarz¹du Dróg Powiatowych upowa¿niony jest do dokonywania kontroli i oceny wykonywania przekazanych zadañ w
szczególnoci mo¿e ¿¹daæ wszystkich dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ.

§8. Burmistrz zobowi¹zany jest do przygotowywania sprawozdañ z wykonanych zadañ przyjêtych niniejszym Porozumieniem, w sposób i terminach wskazanych przez Zarz¹d
Powiatu, a w zakresie dotycz¹cym sprawozdañ z pobierania
op³at oraz kar w sposób okrelony w Za³¹czniku nr 2 do
niniejszego porozumienia.
§9. 1. Ka¿dej ze stron Porozumienia przys³uguje prawo
wypowiedzenia go z 1-miesiêcznym wypowiedzeniem.
2. Sprawy z zakresu objêtego Porozumieniem wszczête
lecz nie zakoñczone do dnia cofniêcia powierzenia przez
Zarz¹d Powiatu przejmuje Zarz¹d Powiatu.
§10. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem obowi¹zuj¹ przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.
§11. 1. W przypadku zaistnienia sporów zwi¹zanych z
realizacj¹ Porozumienia strony bêd¹ d¹¿y³y do ugodowego
za³atwienia sporów powsta³ych na tle Porozumienia.
2. W przypadku braku ugodowego rozwi¹zania sporów
s¹dem w³aciwym do ich rozstrzygniêcia jest s¹d powszechny w Poznaniu.
§12. Porozumienie sporz¹dzone zosta³o w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§13. Porozumienie niniejsze wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Zarz¹d Powiatu Poznañskiego
Starosta Poznañski
() Jan Grabkowski

2. Nadto Zarz¹d Powiatu dokonuje oceny efektów spo³ecznych, gospodarczych i finansowych zawartego Porozumienia.

Wicestarosta Poznañski
() Tomasz £ubiñski
Gmina Murowana Golina
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Golina
() Tomasz £êcki

720
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 22 stycznia 2008 r. pomiêdzy Zarz¹dem
Powiatu w remie zwanym dalej Przekazuj¹cym w imieniu
którego dzia³aj¹:
1. Tadeusz Waczyñski  Starosta remski
2. Piotr Ruta  Wicestarosta remski
a Burmistrzem Ksi¹¿a Wlkp. w osobie:
1. Teofil Marciniak  Burmistrz Ksi¹¿a Wlkp.

zwanym dalej Przejmuj¹cym
Dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z pón. zm.) Strony zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci.
§1. Przekazuj¹cy przekazuje, a Przejmuj¹cy przyjmuje zarz¹dzanie nastêpuj¹cymi drogami bêd¹cymi ulicami na terenie miasta Ksi¹¿a Wlkp.:
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§2. Zarz¹dzanie drogami, o których mowa w §1 obejmuje:

do 15.02.2008 r - 8.443,00 z³

- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych
obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch
i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drog¹,

do 15.05.2008 r - 8.443,00 z³

- realizacja zadañ w zakresie in¿ynierii ruchu,

do 15.08.2008 r - 8.443,00 z³
do 15.11.2008 r - 8.446,00 z³

- koordynacja robót w pasie drogowym,

2. Przejmuj¹cy bêdzie wydawa³ rodki zgodnie z ustaw¹
prawo zamówieñ publicznych

- przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego,

§6. Wydatkowanie rodków, o których mowa w §5, odbywaæ siê mo¿e wy³¹cznie na cele okrelone w niniejszym
porozumieniu.

- wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczaj¹cych,

§7. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01.01.2008
r. do 31.12.2008 r.

- przeciwdzia³anie niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników,

§8. 1. Przyjmuj¹cy w zarz¹dzanie przedstawi rozliczenie
wydatków 31.01.2009 r.

- przeciwdzia³anie niekorzystnym przeobra¿eniom rodowiska mog¹cym powstaæ lub powstaj¹cym w nastêpstwie
budowy lub utrzymania dróg,

2. Niewykorzystane rodki zostan¹ zwrócone na rachunek przekazuj¹cego do dnia 31.01.2009 r.

- utrzymanie zieleni przydro¿nej, w tym sadzenie i usuwanie
drzew oraz krzewów,
- wprowadzenie ograniczeñ lub zamykanie dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie
objazdów drogami ró¿nej kategorii, gdy wystêpuje bezporednie zagro¿enie bezpieczeñstwa osób lub mienia.
§3. Przejmuj¹cy zarz¹dzanie wykonywaæ bêdzie swoje
obowi¹zki zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§4. Nadzór nad realizacj¹ zadañ, wynikaj¹cych z niniejszego porozumienia prowadziæ bêdzie Powiatowy Zarz¹d Dróg w
remie.
§5. 1. Na realizacjê powy¿szych zadañ Przekazuj¹cy przeka¿e Przejmuj¹cemu dotacjê celow¹ w kwocie 33.775,00 z³.
(s³ownie: trzydziecitrzytysi¹cesiedemsetsiedemdziesi¹tpiêæz³otych 00/100) w czterech nastêpuj¹cych ratach:

§9. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewa¿noci.
§10. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze Stron.
§11. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Burmistrz Ksi¹¿a Wlkp.
() Teofil Marciniak
Zarz¹d Powiatu w remie
Starosta
() Tadeusz Waczyñski
Wicestarosta
() Piotr Ruta

