
 

 

POROZUMIENIE Nr 2/2013  

zawarte w dniu 28 czerwca 2013r. 

pomiędzy Zarządem Powiatu Legnickiego a Wójtem Gminy Kunice 

w sprawie powierzenia i pomocy Gminie Kunice w realizacji zadania publicznego polegającego na: 

budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2179D w miejscowości 

Kunice. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), art. 7a ustawy z dnia 5  czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1592 z późn. zm.): uchwały Nr XXIX/151/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 27 czerwca 2013r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, zawiera się pomiędzy:  

Zarządem Powiatu Legnickiego, zwanym dalej Przekazującym, reprezentowanym przez:  

Pana Jarosława Humennego – Starostę Legnickiego,  

Panią Lilię Walasek – Wicestarostę Legnickiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Legnickiego – Pana  Tadeusza Rasały  

a  

Wójtem Gminy Kunice - Panem Zdzisławem Tersą, zwanym dalej Przejmującym,  

przy kontrasygnacie skarbnika gminy - Pani Bożeny Trawińskiej  

porozumienie o następującej treści:  

§ 1. Celem porozumienia jest współudział stron w realizacji zadania publicznego polegającego na: 

„Budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice” 

na działkach nr 51/2, 52, 62, 53/6, 63/15 obręb Kunice. 

§ 2. Przekazujący zobowiązuje się do:  

1) przekazania Przyjmującemu dotacji celowej w wysokości 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) na 

pokrycie wynagrodzenia dla inspektora nadzoru budowy, w terminie 7 dni po otrzymaniu kserokopii 

faktury wystawionej przez inspektora nadzoru potwierdzonej za zgodność z oryginałem,  

2) wykonania na swój koszt i przekazania Przyjmującemu dokumentacji technicznej na budowę chodnika oraz 

kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice na odcinku od 

skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w kierunku Wytwórni Mas Bitumicznych w Kunicach,  

3) udzielania Przyjmującemu prawa do dysponowania gruntami stanowiącymi własność Powiatu Legnickiego 

na czas realizacji zadania,  

4) przeniesienia na Przyjmującego tj. Gminę Kunice decyzji nr 242/13 pozwolenia na budowę z dnia 

07.05.2013r. 

§ 3. Przyjmujący jako lider porozumienia zobowiązuje się do:  
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1) realizacji zadania, o którym mowa w §1w całości i na swój koszt,  

2) dokonania, przy udziale przedstawiciela Przekazującego wyboru wykonawcy przedmiotu porozumienia 

w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 5. Porozumienie wygasa z dniem całkowitego wypełnienia przez strony.  

§ 6. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

§ 8. Porozumienie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Przekazujący:   

Starosta Legnicki: 

J. Humenny 

Wicestarosta: 

L. Walasek 

Skarbnik Powiatu: 

T. Rasała 

Przyjmujący: 

Wójt: 

Z. Tersa 

Skarbnik Gminy: 

B. Trawińska 
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