
 

 

POROZUMIENIE NR DG.032.6.2014.2015 

z dnia 17.03.2015. 

Powiat Świebodziński, zwany dalej „Powiatem”, 

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają: 

1. Starosta – Zbigniew Szumski, 

2. Wicestarosta - Mieczysław Czepukowicz 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak 

oraz 

Gmina Lubrza, zwana dalej „Gminą”, 

w imieniu której działa: 

Wójt – Ryszard Skonieczek 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Heleny Domagały 

działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego nr III/18/2014 

z 30 grudnia 2014r. 

zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Powiat powierza Gminie wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1239F 

i 1237F w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów w m. Bucze, dz. nr: 139/2, 146/1, 108/1, 

109/2, 109/3, powiat świebodziński”, zwane dalej „Przedmiotem porozumienia”. 

2. Gmina, pełniąc rolę inwestora, zobowiązuje się do: 

1) opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, 

2) wyłonienia wykonawcy zadania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) poprowadzenia procesu inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o drogach 

publicznych, 

4) poniesienia kosztów realizacji zadania, 

5) zawiadomienia Powiatu o terminie rozpoczęcia prac oraz terminie odbioru końcowego zadania, 

6) nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu zrealizowanego przedmiotu niniejszego porozumienia. 

§ 2. Na czas realizacji inwestycji Powiat udziela Gminie prawa do dysponowania nieruchomościami, 

o których mowa w § 1 ust. 1, stanowiących jego własność, z wyłączeniem działki nr 109/3, stanowiącej 

własność Gminy Lubrza. 

§ 3. Termin wykonania zadania ustala się do 31 grudnia 2015 r. 
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§ 4. Powiat w sprawach dotyczących realizacji porozumienia reprezentuje naczelnik Wydziału Dróg 

w Starostwie Powiatowym, Pani Marzena Kościukiewicz. 

§ 5. W imieniu Gminy nadzór nad całością spraw związanych z realizacją zadania objętego porozumieniem 

sprawuje inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych, Pan Tomasz Bergiel. 

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
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