
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2021 

 

 

w sprawie współdziałania Powiatu Świdnickiego i Gminy Jaworzyna Śląska w zakresie realizacji zadania 

związanego z modernizacją chodników przy drodze powiatowej na terenie miasta Jaworzyna Śląska 

zawarte w dniu 28 lipca 2021 r. w Świdnicy, pomiędzy: 

Powiatem Świdnickim reprezentowanym przez: 

Zarząd Powiatu Świdnickiego: 

1. Starosta Świdnicki – Piotr Fedorowicz, 

2. Wicestarosta Świdnicki – Zygmunt Worsa, 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego z upoważnienia Skarbnika Powiatu - Ewy Troszczyńskiej, 

zwanym w dalszej części „Powiatem”, 

a: 

Gminą Jaworzyna Śląska  

reprezentowaną przez: 

Burmistrza – Grzegorza Grzegorzewicza,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Słota-Dudzic, 

zwaną w dalszej części ,, Gminą”. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 713 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały nr XXVI/27/21 Rady Miejskiej 

w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Jaworzynie 

Śląskiej na przejęcie przez Gminę Jaworzyna Śląska zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego 

wykonywanych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dotyczących realizacji zadania  

pn.: „Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska” obejmującego chodnik zlokalizowany  

przy drodze powiatowej nr 2880D w miejscowości Jaworzyna Śląska, dz. nr 802, AM7, obręb 0001 Jaworzyna 

Śląska”, uchwały nr XXVI/249/2021 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25.06.2021 r. w sprawie powierzenia 

zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, uchwały nr 540/2021 

Zarządu Powiatu Świdnickiego z dnia 15.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

nieruchomości, strony ustalają co następuje: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2021 r.

Poz. 3782



§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Powiat Świdnicki Gminie Jaworzyna Śląska 

realizacji zadania w ramach projektu „Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska” 

obejmującego chodnik zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2880D w miejscowości Jaworzyna Śląska, 

dz. nr 802, AM7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska. 

2. Gmina Jaworzyna Śląska pismem z dnia 7 czerwca 2021 r. zadeklarowała chęć wykonania, we własnym 

zakresie i ze środków finansowych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

zadania obejmującego przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2880D w miejscowości Jaworzyna 

Śląska, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 realizować będzie Gmina, która przeznacza na ten cel środki 

finansowe w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

2. Gmina zobowiązuje się do wykonania zadań, o których mowa w § 1 w zakresie: 

a) przygotowania dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie elementy towarzyszące i niezbędne  

do wykonania chodnika, 

b) pozyskania wszelkich uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację zadania, 

c) wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z prawem zamówień publicznych, 

d) nadzorowania wykonywanych prac a także do odbioru robót, 

e) przekazania Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego, działającej w imieniu Powiatu Świdnickiego, 

odpowiednich dokumentów księgowych potrzebnych do wyceny środka trwałego, w których ujęte będą 

całościowe koszty budowy chodników (PT). 

§ 3. Termin zakończenia realizacji zadań, o których mowa w § 1 ustala się na dzień 31.12.2021 r. 

§ 4. 1. Gmina zobowiązuje się do odbioru prac, o których mowa w § 1 w sposób umożliwiający ocenę 

wykonania zadania pod względem merytorycznym. 

2. Gmina zobowiązuje się umożliwić Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego kontrolę w szczególności 

poprzez udostępnienie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zadania opisanego w § 1 i udzielenia 

zgodnych wyjaśnień. 

§ 5. 1. Wielkość deklarowanych środków finansowych na rok 2021 zostanie ujęta w uchwale budżetowej 

Gminy. 

2. Ostateczne określenie kosztów zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi w drodze postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm). 

§ 6. 1. W celu rozliczenia zadań, o których mowa w § 1, Gmina przedstawi Powiatowi do dnia 

31.01.2022 r. pisemne sprawozdanie uwzględniające: 

a) termin, w którym zrealizowano zadanie, 

b) zakres, w którym zrealizowano zadanie. 

2. Zatwierdzenie przez Powiat rozliczenia zadania następuje w formie pisemnej w terminie 30 dni  

od przestawienia odpowiednio sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 lub otrzymania dokumentów, o których 

mowa w § 2 ust. 2 pkt d) i pkt e). 

§ 7. Po wykonaniu zadań i upływie trwałości projektu, o których mowa w § 1, chodnik stanowić będzie 

własność Powiatu i koszty jego eksploatacji będzie ponosił Powiat po wygaśnięciu okresu gwarancji. 

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do dnia 31.12.2021 r. 

§ 9. 1. Reprezentantem Gminy do bieżących uzgodnień pomiędzy stronami niniejszego porozumienia  

jest Elżbieta Madetko – podinspektor ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. 

2. Reprezentantem Powiatu Świdnickiego do bieżących uzgodnień pomiędzy stronami niniejszego 

porozumienia jest Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego - Pan Marek Olesiński – Dyrektor Służby Drogowej 

Powiatu Świdnickiego. 
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§ 10. Wszelkie zmiany dotyczące porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o samorządzie gminy, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach 

publicznych. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach z czego trzy egzemplarze otrzymuje Powiat, a jeden 

egzemplarz Gmina. 

Starosta Świdnicki: 

Piotr Fedorowicz 

 

Wicestarosta Świdnicki: 

Zygmunt Worsa 

 

Główny Księgowy z upoważnienia Skarbnika Powiatu: 

Ewa Troszczyńska 

 

Burmistrz: 

Grzegorza Grzegorzewicza 

 

Skarbnik Gminy: 

Anna Słota-Dudzic 
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