
POROZUMIENIE 
 

z dnia 6 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania w zakresie zarządu drogami 
powiatowymi p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej – Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego – II etap” 

 
Zawarte w dniu 6 kwietnia 2009 r. w Bełchatowie, pomiędzy: 

Powiatem Bełchatowskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 
1. Jarosława Brózdę – Starostę Bełchatowskiego, 
2. Szczepana Chrzęsta – Wicestarostę, zwanym dalej „Powiatem”, 
a Miastem Bełchatów reprezentowaną przez: 
Marka Chrzanowskiego – Prezydenta Miasta Bełchatowa, zwaną dalej „Miastem”. 

Działając na podstawie uchwały Nr 224/XXXIII/2009 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 
25 marca 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania w zakresie zarządu dro-
gami powiatowymi p.n. „Przebudowa drogi powiatowej – Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego – II 
etap”, ustala się co następuje: 

§ 1. 1. Na mocy niniejszego Porozumienia, na warunkach poniżej określonych, Powiat 
powierza Miastu prowadzenie zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi na obszarze 
Miasta Bełchatowa, polegającego na przebudowie drogi powiatowej – Al. Ks. Kard. S. Wyszyń-
skiego – etap II - obejmujący odcinek tej drogi od nowoprojektowanego ronda do ulicy Lipowej 
– w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na te-
renie Miasta Bełchatowa”. 

2. Strony ustalają, że Miasto wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, o ile to będzie możliwe. 

3. W przypadku pozyskania środków finansowych, o których mowa w ust. 2, Miasto zo-
bowiązuje się do zwrotu przekazanej przez Powiat dotacji, w wysokości proporcjonalnej do 
wielkości wkładu wniesionego z budżetu powiatu. 

4. Powiat zobowiązuje się do przekazania dotacji z budżetu Powiatu na realizację zada-
nia. 

§ 2. 1. W przypadku możliwości pozyskania środków finansowych przez Powiat, strony 
Porozumienia ustalają, iż zadanie o którym mowa w § 1 ust. 1, wykonane zostanie przez Powiat. 

2. Miasto przekaże dokumentację techniczną zadania do Powiatu. 
3. Po podjęciu decyzji przez Powiat o aplikowaniu o środki zewnętrzne inne niż wymie-

nione w § 1 ust. 2, Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnego Porozumienia, w którym 
określony zostanie sposób finansowania inwestycji, przy udziale środków finansowych Miasta 
w kwocie 1.500.000,00 zł. 

§ 3. 1. Szacunkowy koszt przebudowy drogi powiatowej – Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 
– etap II wynosi: 3.000.000,00 zł brutto. 

2. Ostateczna wartość zadania zostanie określona na podstawie faktycznie poniesionych 
i udokumentowanych kosztów. 

3. Strony ustalają, że koszty realizacji zadania określonego w § 1, ponoszą w równych 
częściach z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. Na realizację zadania Strony przeznaczają następujące środki finansowe: 
1) z budżetu Powiatu zostanie przekazana dotacja, w wysokości 50% kosztów realizacji zadania, 

tj. do kwoty 1.500.000,00 zł w dwóch transzach, z tego I transza w wysokości 750.000,00 zł w 
roku 2009, zgodnie z uchwałą Nr 216/XXXI/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwa-
lenia budżetu Powiatu na 2009 r. Kwota dotacji będzie przekazywana następująco: 
a) I transza po wykonaniu i przedstawieniu Powiatowi kopii dokumentacji oraz potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem kopii faktury dotyczącej zapłaty za wykonaną usługę, jednak nie 
wcześniej niż 2 stycznia 2009 r., 

b) II transza po przedstawieniu Powiatowi kopii protokołu odbioru robót wraz z kopią faktury 
dotyczącej zapłaty za wykonaną usługę, jednak nie wcześniej niż 2 stycznia 2010 r.; 

2) pozostałe środki na realizację zadania w wysokości 50%, tj. do kwoty 1.500.000,00 zł, stanowią 
pomoc rzeczową dla Powiatu Bełchatowskiego i zostaną pokryte z budżetu Miasta zgodnie z 
uchwałą Nr XI/88/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego, zmienionej uchwałą Nr XII/98/07 
Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 sierpnia 2007 r., uchwałą Nr XVI/129/07 Rady Miejskiej 



w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr XXXII/235/08 Rady Miejskiej w Beł-
chatowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 

5. Jeżeli ostateczny koszt zadania będzie niższy od kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, 
Powiat przekaże dotację w wysokości 50% kwoty wynikającej z udokumentowanych i poniesio-
nych kosztów na realizację inwestycji. 

6. Jeżeli ostateczny koszt zadania przekroczy kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1, przeka-
zanie przez Powiat dotacji w wysokości przekraczającej kwotę określoną w § 3 ust. 4 pkt 1, na-
stąpi po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do Porozumienia. 

§ 4. Miasto zobowiązuje się, do: 
1) dokonania wyboru wykonawców zadania, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, z 

udziałem przedstawiciela Powiatu w roli obserwatora; 
2) wykonania przebudowy drogi powiatowej – Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego – etap II; 
3) zapewnienia Powiatowi możliwości wglądu do materiałów przetargowych; 
4) zapewnienia Powiatowi pełnej informacji na temat realizacji procesu inwestycyjnego; 
5) prowadzenia przedmiotowej inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

§ 5. 1. Termin rozliczenia z otrzymanej dotacji, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, ustala 
się do dnia 15 czerwca 2010 r. 

2. Rozliczenie zadania nastąpi przez przedłożenie sprawozdania z realizacji zadania, z 
wyszczególnieniem środków pochodzących z dotacji Powiatu. Do sprawozdania należy załączyć 
potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury dotyczące wykonawstwa robót wraz z protoko-
łem ich odbioru, jak i potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót. 

3. W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, że dota-
cja Powiatu została w części lub całości wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobra-
na w nadmiernej wysokości, Powiat określa wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu 
Powiatu. 

4. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 3, nastąpi w termie 7 dni od wezwania Miasta do 
zwrotu. 

5. W przypadku nie przekazania zwrotu dotacji w określonym w § 5 ust. 4 terminie, Po-
wiat do naliczonej kwoty dotacji wykorzystanej przez Miasto niezgodnie z przeznaczeniem albo 
pobranej w nadmiernej wysokości, dolicza ustawowe odsetki. 

§ 6. 1. Strony Porozumienia ustalają, że wszystkie skutki prawne i finansowe zawarcia 
umowy z Wykonawcami, ponosi Miasto. 

2. Wytworzone w wyniku realizacji zadania przez Miasto środki trwałe, stają się własno-
ścią Powiatu. 

3. Na okoliczność przekazania środków trwałych, zostanie sporządzony protokół zdaw-
czo-odbiorczy środka trwałego PT. 

§ 7. Termin zakończenia zadania określa się na 10 czerwca 2010 r.  
§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważno-

ści. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
§ 10. Porozumienie zostało spisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze stron. 
 
 

Starosta Bełchatowski: 
Jarosław Brózda 

Wicestarosta Bełchatowski: 
Szczepan Chrzęst 

 
Prezydent Miasta Bełchatowa: 

Marek Chrzanowski 


