Uchwała Nr IX/47/2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 2 czerwca 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia przez
Gminę Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw
związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni
w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski.

Na podstawie art. 8 ust. 2, ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, Rada Miejska w Koźminie
Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr VIII/35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Koźmin
Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych
z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta
Koźmin Wielkopolski wprowadza się zmianę:
Załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim
mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik
do Uchwały Nr IX/ 47 /2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 2 czerwca 2015r.

POROZUMIENIE nr ......./2015
w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych
z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni
w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski

Dnia …………. 2015 roku pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Krotoszyńskiego, w imieniu którego działają:
1. Stanisław Szczotka

- Przewodniczący Zarządu

2. Paweł Radojewski

- Członek Zarządu

z siedzibą ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10, 63-700 Krotoszyn,
a Gminą Koźmin Wielkopolski reprezentowaną przez:
Macieja Bratborskiego

- Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

z siedzibą ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
zawarte zostało Porozumienie następującej treści:
§1
Działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) Powiat Krotoszyński powierza Gminie Koźmin Wielkopolski
prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości wraz z pielęgnacją zieleni w okresie od 1
maja 2015 r. do 30 listopada 2015 r.
§2
1. Zakres powierzonych spraw, o których mowa w § 1 obejmuje sprawy zawiązane z
oczyszczaniem dróg wraz z pielęgnacją zieleni:
jeden raz na dwa tygodnie następujące ulice: Jana Pawła II ( 1.604 m ), Marcińca (994 m ),
Zamkowa ( 1.256 m ), Staniewska ( 130 m ), Strzelecka ( 764 m ), Kobylińska (1.280 m ),
Zielony Rynek ( 600 m ), Poznańska ( 2.700 m ), Cieszyńskiego ( 948 m ), Dworcowa (

376 m ), Floriańska ( 1.730 m ), Podgórna ( 304 m ), Grębowska (596 m), Pleszewska (
1.800 m ), Targowa ( 416 m ).
2. Oczyszczanie dróg nastąpi po zimowym oczyszczeniu krawężników z nadmiaru ziemi ( po
przeprowadzonej akcji zimowej ) przez Powiat i po wspólnym odbiorze wykonania prac
przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski i Wykonawcy prac oczyszczania dróg.
3. Porozumienie nie obejmuje spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg takich jak:
remonty bieżące, nakłady inwestycyjne.
§3
1. Strony porozumienia ustalają koszty wykonania powierzonych spraw określonych

w§2

na kwotę 35.603,00 zł brutto ( trzydzieścipięćtysięcysześćsettrzyzłote ) za cały okres
trwania porozumienia.
2. Środki, o których mowa w ust 1 stanowiące dotację Powiat Krotoszyński przekaże na
konto Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w następujących terminach:
- 17.800,00 zł do 31.05.2015 r.
- 4.450,00 zł do 29.08.2015 r.
- 4.450,00 zł do 30.09.2015 r.
- 4.450,00 zł do 31.10.2015 r.
- 4.453,00 zł do 28.11.2015 r.
3. Rozliczenie dotacji nastąpi do dnia 19.12.2015 r. po przedstawieniu przez Dyrektora PZD
Krotoszyn informacji o należytym wykonaniu zadania oraz przez Burmistrza Miasta i
Gminy Koźmin Wielkopolski sprawozdania z wykorzystania dotacji.
§4
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie
powierzonych spraw, o których mowa w § 1.
§ 5
Porozumienie obowiązuje od 1 maja 2015 roku.

§6
Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca, chyba że Strony ustalą inny termin.
§7
Niniejsze Porozumienie wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego przez Powiat Krotoszyński.
§8
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.

Gmina Koźmin Wielkopolski\

Powiat Krotoszyński:

