
 

 

POROZUMIENIE NR 30/2016 

z dnia 19 września 2016 r. 

zawarte pomiędzy:  

Gminą Jemielnica z siedzibą: ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy, w imieniu którego występuje: 

Piotr Pyka - Zastępca Wójta Gminy 

zwaną w dalszej części „Gminą Jemielnica” 

a 

Powiatem Strzeleckim reprezentowanym przez:  

Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2, w imieniu 

którego działają: 

1) Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki 

2) Janusz Żyłka - Wicestarosta Strzelecki 

zwanym w dalszej części „Powiatem Strzeleckim”. 

Działając na podstawie: 

1) art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.); 

2) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 460 z późn. zm.); 

3) uchwały nr XXII/216/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia zadana 

publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową; 

4) uchwały nr XXI/140/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia zadania  

z zakresu właściwości powiatu, zostaje zawarte Porozumienie o następującej treści: 

§ 1.1. Powiat Strzelecki powierza Gminie Jemielnica do realizacji zadanie z zakresu zarządu drogami 

powiatowymi, polegającego na rzeczowym wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem drogi 

powiatowej nr 1803 O Piotrówka–Żędowice w ramach realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni 

bitumicznych dróg gminnych Gminy Jemielnica masą na gorąco” które obejmuje swym zakresem remont 

części skrzyżowania drogi powiatowej nr 1803 O Piotrówka - Żędowice z ul. 1 Maja w m. Piotrówka. 

2. Zakres rzeczowy robót budowlanych dla zadania wymienionego w ust. 1 wykonany zostanie w roku 

2016 zgodnie z przedstawionym przez Gminę Jemielnica kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. 
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§ 2. Do obowiązków Gminy Jemielnica należy w szczególności: 

a) zapewnienie nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem specjalistycznym właściwych jednostek, jeżeli 

taki nadzór będzie konieczny, 

b) sprawdzenie zasadności i prawidłowości wystawianych przez Wykonawcę faktur, 

c) dokonanie odbioru i rozliczenie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) przedkładanie na żądanie Powiatu Strzeleckiego dokumentów dotyczących realizacji zadania. 

§ 3.1. Szacunkowa wartość zadania określonego w § 1 ust. 1 wynosi brutto 13.548,55 zł. 

2. Powiat Strzelecki zastrzega sobie, że udział własny w kosztach realizacji zadania remontowego nie 

będzie większy niż 9.000,00 zł brutto. 

3. Po zakończeniu prac Strony sporządzą protokół odbioru inwestycji z udziałem wyznaczonych 

przedstawicieli Stron porozumienia. 

4. Po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 3, Powiat Strzelecki zobowiązuje się do zapłaty kwoty 

w części odpowiadającej zakresowi prac wykonanych „na drogach powiatowych”, na podstawie refaktury 

uwzględniającej powyższe i wystawionej przez Gminę Jemielnica, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 

§ 4. Gmina Jemielnica zapewni udział Powiatu Strzeleckiego reprezentowanego przez przedstawiciela 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z Wydziału Dróg Powiatowych w czynnościach odbioru 

końcowego zadania.  

W przypadku zgłoszenia przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich z Wydziału 

Dróg Powiatowych uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń, co do jakości wykonanych prac, Gmina Jemielnica 

odmówi odbioru robót budowlanych, stosownie do okoliczności faktycznych lub prawnych, w całości lub w części. 

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

§ 6. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w celu 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 
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