
 

 

POROZUMIENIE NR 1/13 

z dnia 25 września 2013 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Wisznia Mała zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1368D. 

zawarte w dniu 25 września 2013 roku w Trzebnicy pomiędzy: 

Powiatem Trzebnickim z siedzibą: ul. Ks. Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica 

 reprezentowanym przez:  

1. Przewodniczącego Zarządu – Roberta Adacha  

2. Wiceprzewodniczącego Zarządu – Arkadiusza Poprawę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Grażyny Cygan -Wołyńczyc  

zwanym dalej Powiatem 

a  

Gminą Wisznia Mała  

z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 9, 55-114 Wisznia Mała,  

reprezentowaną przez :  

1. Wójta Gminy Wisznia Mała – Jakuba Bronowickiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Januszek  

zwaną dalej Gminą 

 

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

(Dz. U. 2013 poz. 260), art. 46 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami), art. 8 ust. 2a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594) oraz art. 5 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595) w celu realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 

nr 1368D na odcinku Kryniczno – Malin” ,strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tj: Dz. U. 2013, poz. 595) oraz art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 

o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz.260) realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1368D 

na odcinku Kryniczno-Malin”. 

2. 2. Zakres zadania obejmie : ułożenie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 1368 D, w kilometrze 

od 0+000 do km 3+364 o łącznej długości odcinka 3,64 km. 
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§ 2. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje kompetencje i prawa na drogach powiatowych wynikające 

z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz.260) określone 

w następującym zakresie: 

a) "pkt. 3 - pełnienie funkcji inwestora”. 

§ 3. 1. Zakres powierzonego Gminie zadania obejmuje: 

1) uzyskanie dokumentacji projektowej oraz wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów pozwalających 

na realizację zadania, 

2) przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z ustawą - Prawo 

zamówień publicznych, z udziałem przedstawiciela Powiatu, 

3) zawarcie umowy z wykonawcą zadania, 

4) pełnienie funkcji inwestora, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

6) dokonanie odbioru przedmiotowego zadania z udziałem przedstawiciela Powiatu, 

7) uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

§ 4. 1. Powiat zobowiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, do zapewnienia środków finansowych na realizację 

zadania w ten sposób, że: w 2014 r. przekaże Gminie kwotę 62 431,00 zł. słownie (sześćdziesiąt dwa tysiące 

czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że kwota przewidziana na 2014 r. zostanie przez 

Radę Powiatu uchwalona w budżecie powiatu na 2014 r. 

2. W przypadku przeznaczenia w budżecie Powiatu na 2014 r. kwoty niższej niż zaplanowana Powiat 

przekaże Gminie kwotę przyjętą w budżecie na sfinansowanie przedmiotowego zadania. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 zostaną przekazane Gminie po wykonaniu zadania 

i dokonaniu odbioru przez Gminę i Powiat na konto Gminy Wisznia Mała nr 72 9591 0004 2001 0020 0514 

0002 w Banku Spółdzielczym w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez Gminę opisanej i zatwierdzonej do 

zapłaty kopii prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury. 

4. Powiat udostępni tereny działek o nr geodezyjnych: 167/4 AM-1, 167/5 AM-1 obręb Kryniczno; 280/1 

AM-1, 281 AM-1 obręb Malin – pas drogi powiatowej nr 1368 D, w celu wykonania zadania opisanego 

w § 1 ust. 2. 

5. Udostępnienie w/w terenu daje Gminie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

zgodnie z art. 32 ust 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 

1623). 

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 25 września 2013 r. do 30 grudnia 2014 r. 

§ 6. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 3 miesięcznym pisemnym 

wypowiedzeniem, z podaniem uzasadnienia. 

§ 7. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o drogach publicznych. 

§ 9. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej  

ze stron. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu: 

R. Adach 

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu: 

A. Poprawa 

Skarbnik Powiatu: 

G. Cygan - Wołyńczyc 

Wójt Gminy Wisznia Mała: 

J. Bronowicki 

Skarbnik Gminy: 

M. Januszek 
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