Brwinów,dnia] 7 grudnia2018 r
Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskieg

Szanowny Pan
Krzysztof Rymuza
Starosta Powiatu Pruszkowskiego
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w nawiązaniu do przesłanego maila w dniu 14 grudnia 2018 r. przez pracownika
Biura Rady Powiatu Pruszkowskiego, oonawiam pytanie zadane na posiedzeniu Segi
Rady Powiatu Pruszkowskiego

w dniu 4 grudnia br., które

skierowałam

do Pana

Starosty, a które dotyczyło porozumienia Powiatu Pruszkowskiego z Gminą
Brwinów w sprawie odśnieżania dróg i chodników powiatowych na jej terenie
w sezoniezimmvJ'm 2018/2019.

Proszę o przesłanie przedmiotowej umowy/porozumienia na wskazany adres
e-mail, a także wszelkich informacji na ten temat.

Jednocześnieproszę o infomlacje, środki w jakiej wysokości Powiat
Pruszkowski przeznaczył na odśnieżanie chodników i dróg powiatowych w każdą
z poszczególnychgmin w sezoniezimowym 2017/2018 (z podziałemna gminy).
Czy Powiat Pmszkowski zawarł podobne porozumienie z innymi gininami?
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Szanowny Pan
Stanisław Dymura
Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Dotyczy: odpowiedz na zapytanie z dnia 17 gmdnia 2018 r. (BR.000352.201 8)

W odpowiedzi na interpelac=jęPani Magdaleny Beyer dotyczącą udostępnienia informadi na temat
odśnieżania dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 201 8/2019 na terenie Gminy Brwinów,
w załączeniu przekazuję porozumienie wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podpisania
ww. dokumentu.

Informuję jednocześnie, że w obecnym sezonie zimowym został uwzględniony dokładnie taki sam
podział na zadaniajak w ubiegłych latach, lj .:

1) Część nr 1-- zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa
(172.260,00 zł brutto);

2) Część ru ll zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Piastowa
(60.048,00 zł brutto);
3) Część nr 111 zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy
Michałowice (1 05.084,00 zł brutto);
4) Część nr IV-- zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn
(194.400,00 zł bmtto);

5) Część nr V zimowe utrzymanie jezdni i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Nadarzyn
(240.840,00 zł brutto;

6) Część nr VI

zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta

Pruszkowa i Piastowa (26.028,00 zł brutto);

7) Część nr Vll -- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy
Michałowice, Raszyn i Nadarzyn (10.044,00 zł brutto).
8) Część nr VIII - zimowe utrzymanie jezdni, pobocza oraz chodników przy drodze powiatowej -Alei Krakowskiej, na terenie gminy Raszyn (350.028,00 zł brutto).
9) Niezależnie od naszegoprzetargu na zimowe utrzymanie, zgodnie z porozumieniem oraz aneksem
Gminie Brwinów zostanie przekazanaw fomlie dotacji celowej kwota 305.21 1,90 zł brutto.
Pragnę również zaznaczyć, że Zarząd Powiatu Pruszkowskiego każdego roku występuje z pismem
do każdej gminy z prośbą o zajęcie stanowiska czy jest zainteresowana przejęciem od Powiatu
Pmszkowskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na ich terenie. Pismo zawiera również
proponowaną kwotę jaką jesteśmy w stanie zaoferować za ww. zadanie. Kwota jest wyliczona na

podstawie cen oraz ilości dni, w których nastąpiły warunki atmosferycznepowodującegołoledź
w poprzednichlatach. W obecnymsezonieGmina Brwinów jako jedna z dwóch gmin wyraziła chęć

przejęcia utrzymaniazimowego, za proponowanąprzez nas kwotę. Aneks do porozumieniawynika
z przeprowadzonego przetargu, gdzie wykonawca złożył ofertę trochę wyższą niż było to zakładane przez

Powiat. Po przeanalizowaniudodatkowych kosztów, oraz warunków porozumienia,został podpisany
aneks.Drugą gminą, która wyraziła chęć przejęciautrzymania dróg i chodników była Gmina Miasto
Piastów,jednak z uwagi na kwotę jaką wyliczyła gmina (ok. 150% więcej) nie zostały podjęte dalsze
kroki w tym zakresie.
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W załączeniu:
- kopia uchwały nr XLVl11/4 18/20 18 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 20 18 r.,
kopia uchwały nr 285/2063 20 18 r. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 paździemika 20 18 r.
kopia porozumienia z Gminą Brwinów z dnia 7 listopada 20 18 r.,
kopia uchwały nr 289/2080 20 18 r. Zarządu Powiatu Pruszl<owskiegoz dnia 15 listopada 20 18 r.
- kopia aneksu do porozumienia z Gminą Brwinów z dnia 16 listopada 20 18 r.,

Otrzymuje:
1.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

2.

a/a.
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Uchwała Nr XLVl11/418/2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
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w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych
z zakresu zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek
rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych
na terenie Gminy Brwinów

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt 8a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz 995, 1000, 1349 i 1432), Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następne:

g 1. Powierza się Gminie Brwinów, w okresie od dnia l listopada 2018 r. do dnia
20 kwietnia 2019 r., prowadzenie zadań publicznych Powiatu Pruszkowskiego polegających
na wykonywaniu obowiązków zarządcy drogi wynikających z art. 20 pkt 4 ustawy o drogach

publicznych, w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek
rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy
Brwinów.

$ 2. Szczegółowy wykaz i opis dróg publicznych oraz zakres powierzanych zadań oraz
zasady finansowania ich realizaclji zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy
Powiatem Pruszkowskim i Gminą Brwinów.
g 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

skiego
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20] 8 r.
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia/X.p]h!.]3:łćĘk2Ł20]
8 r.
w sprawie powierzenia Gminie Brwinów prowadzenia zadań publicznych z zakresu
zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów
pieszo-rowerowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Brwinów

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. l.J. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

$ 11.W związku z uchwałą Nr XLVl11/418/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
28sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Brwinów, w okresie od dnia
l listopada.2018 r. do dnia 20 ]cwietnia 2019 r., prowadzenia zadań publicznych Powiatu

dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowychna drogach
powiatowych na terenie Gminy Brwinów, przylmuye się treść porozumienia dotyczącego
wykonywania przez.Gminę Brwinów zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie tej
gminy w sezonie 2018/2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniąszą uchwały.
g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza
Pruszkowskiego Panu Mirosławowi Chmielewskiemu.
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Członkowi

g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński

Zarządu

Powiatu
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PORoZUMIENIE
odpis

zawarte w dniu Q7/../{:..... 2018 r. w Pruszkowie pomiędzy Powiatem
Pruszkowskimreprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego,na rzecz
i w imieniu którego działają:
1. Starosta

- Maksym Gołoś

2. Członek Zarządu - Mirosław Chmielewski
zwanym dalej ,,Powiatem"
a

Gminą Brwinów na rzecz którą działa:

Burmistrz Gminy Brwinów --Arkadiusz Kosiński
zwaną dalej ,,Gminą", o następującej treści:

l Gmina przejmuje od Zarządu Powiatu obowiązki zarządcy drogi wynikające
z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz. U.

z 2017 r. poz. 2222 iz 2018 r. poz. 138, 159, 317 i 1359), w zakresiezimowego
utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo2

rowerowych na drogach powiatowych wymienionych w załączniku do porozumienia.
Strony ustalają, że powierzenie obowiązków, o których mowa w ust. 1, następujena okres
od dnia 9 listopada 2018 r. do dnia 20 kwietnia 2019 r.

W ramach

realizacji

zadania

Gmina

udzieli

zamówienia

zgodnie

z ustawą

z dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

$3
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania
i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z porozumienia wg. Kryteriów
legalności, celowości i gospodarności.

l Na

na

realizację przedmiotu porozumienia Powiat zobowiązuje się do przekazania

rachunek bankowy Gminy

B.S.

BIAŁA

RAWSKA

o/BRWINOW

79 9291 0001 0097 6738 2000 0010:

1) w 2018 r. środków pieniężnych w kwocie 30 000,00 zł (słowme: trzydzieści tysięcy

złotych)do dnia30 listopada2018 r.;
2

3
4
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2) w 2019 r. środków pieniężnychw kwocie 235 000,00 zł (słownie: dwieścietrzydzieści
pięć tysięcy złotych) do dnia 3 1 stycznia 201 9 r.
Jeżeli kwota środków Hlnansowychprzekazanychna realizację powierzonegozadania
okaże się niewystarczająca,podjęte zostaną przez strony rozmowy w celu ustalenia
wysokości zwiększenia środków określonych w ust. l.
Gmina zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w $ 1.
W terminie do dnia 31 stycznia 20]9 r. Gmina przedłoży Powiatowi sprawozdanie
z wykorzystania przekazanych środków określonych w ust l pkt 1, zawierające spis
kosztów, kopie umów oraz faktur.
W terminie do dnia 15 maja 2019 r. Gmina przedłoży Powiatowi sprawozdanie

z wykorzystania przekazanychśrodków, określonych w ust. l pkt 2, zawierającespis
kosztów, kopie umów oraz faktur.

6. Przekazane środki stanowią dotację celową

Srodki niewykorzystane

lub wykorzystane niezgodnie

z przeznaczeniem podlegają

zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu nr 71 1240 6973 1111 0010 7922 2458,
w terminach określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2777 iz 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).
W
Dzienniku Urzędowym Województwa
ogłoszeniu
Porozumienie
podlega
Mazowieckiego.
2 Wszelkie zmiany porozumienia wymagają fomly pisemną pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

l

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej Strony.
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Uchwała nr .Zg'S/.Z;W2$g/2018

Zarządu Powiatu.Pruszkowskiego
z dnia,45:Ćf;:l?#łłlL2018r.

w sprawie zaopiniowania projektu aneksu nr l do porozumienia z dnia 7 ]istopada 20]8 r. z
Gminą Brwinów
'

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

g 1. Pozytywnie opiniuje się projekt aneksunr l do porozumieniaz dnia 7 listopada2018r.
z Gminą Brwinów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

'

g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Członkowi Zarządu Panu Mirosławowi
Chmielewskiemu.

g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński
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Aneks nr l
do porozumtienia
z (Ida

:/ę. .,44

7 listopada

2018

r

2018 r. w Pruszkowie

Posviat Pruszkowski, z siedzibąw Pmszkowie,przy ul. Drzymały 30, reprezentowany
przezZarząd
Powiatu, w imieniu i na rzecz którego działają:
1) Maksym Gołaś -- StarostaPruszkowski,
2) Mirosław Chmielewski -- Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
a

Gmina Brwinów, z siedzibąw Brwinowie przy ul. Grodziskią 12, w imieniu i na rzecz której

(dziala:

Arkadiusz Kosiński -- Burmistrz Gminy Brwinów
zgodnie postanowili

W porozumieniu z dnia 7 listopada 2018 r. $ 4 ust. l pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2)

w

2019

r.

środków

pieniężnych

w

kwocie

275.211,90

zł

(słownie:

dwieście

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście złotych, dziewięćdziesiąt groszy) do dnia

31 stycznia2019r."

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących
stron
r

egzemplarzach, po dwa dla każdą ze

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania
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