
 

 

 
 

POROZUMIENIE 
 

zawarte w dniu 30 czerwca 2009 r. pomiędzy 
Gminą Iwierzyce, w imieniu której działa 

1. Wójt – Jerzy Jakubiec 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Rachwalskiej 

zwany w dalszej części Gminą, 

a 

Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim, reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działa: 

1. Starosta – Józef Rojek 

2. Wicestarosta - Stanisław  Ziemiński 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jacka Worowskiego, 

Zwanym w dalszej części Powiatem 

§ 1. Powiat powierza Gminie realizację zadań w zakresie planowania i budowy w 2009 r. chodnika dla 

pieszych przy drodze powiatowej Nr 1337 R w m. Sielec przy uzgodnionym obustronnie udziale środków 

finansowych: 

– z budżetu Powiatu – 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc 00/100 złotych) 

– z budżetu Gminy - 65.215,13 zł (słownie sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście piętnaście 13/100 złotych) 

§ 2. 1. Zadania określone w § 1 Porozumienia przejmie do realizacji Gmina. 

2. Strony wspólnie ustalają, zakres rzeczowy oraz technologię przewidywanych robót drogowych. 

§ 3. 1. Realizacja zadań określonych w § 1 Porozumienia finansowana będzie przy udziale środków pieniężnych 

z obu wymienionych budżetów uzgodnionych obustronnie. 

2. Powiat zobowiązuje się przekazać środki na rachunek bankowy Gminy w terminie 7 dni od dnia przekazania 

noty obciążeniowej wraz z kopiami faktur i protokołów odbiorów. 

§ 4. Wykonawca robót wybrany zostanie zgodnie z trybem przewidzianym ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 5. Nadzór nad przebiegiem i realizacją zadania stanowiącego przedmiot Porozumienia sprawuje Gmina. 

§ 6. Porozumienie zawiera się na czas realizacji zadania wymienionego w § 1 w 2009 r. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

§ 8. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 

 

WÓJT 
 

Jerzy Jakubiec 
 
 

Skarbnik Gminy 
 

Danuta Rachwalska 



Główny Księgowy 
 
 

STAROSTA 
 

Jerzy Rojek 
 
 

WICESTAROSTA 
 

Stanisław Ziemiński 
 
 

SKARBNIK POWIATU 
 

Jacek Worowski 
 

 

 


