
POROZUMIENIE NR 28/UM/DIF/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 9 października 2014 r.

Realizując uchwałę 876/XLI/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. zmienioną 
uchwałą nr 911/XLIII/14 z dnia 15 września 2014 roku oraz uchwałę nr XXXV/402/2014 Rady Gminy Stężyca 
z dnia 25 sierpnia 2014 roku strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Województwo powierza Gminie do wykonania zadanie polegające na remoncie chodnika w celu 
poprawy bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 – w miejscowości Stężyca, a Gmina 
zadanie to przyjmuje.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonane staraniem Gminy, która wystąpiła z inicjatywą 
budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214. Na ten cel Zarząd Dróg Wojewódzkich przekaże Gminie 
kostkę betonową w ilości 270,00 m2.

§ 2. 1. Szacunkowa wartość zadania, o którym mowa w § 1 wynosi 30 127,93 zł (słownie: trzydzieści 
tysięcy sto dwadzieścia siedem 93/100 złotych)

2. Udział Województwa w realizacji powierzonego zadania wynosi 6 642,00 zł (słownie: sześć tysięcy 
sześćset czterdzieści dwa 00/100 złote), co odpowiada wartości materiału budowlanego w postaci kostki 
betonowej, przekazanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na rzecz Gminy.

§ 3. 1. Wybór wykonawcy zadania zostanie przeprowadzony przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych.

2. Nadzór nad realizacją zadania sprawować będzie Gmina przy współpracy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich.

3. W terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót Gmina przedstawi Województwu sprawozdanie 
z wykonania powierzonego zadania, obejmujące w szczególności wykaz zakresu rzeczowego robót oraz kopie 
protokołów odbiorów technicznych.

§ 4. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny być dokonane w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem maja zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
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Gdańsk, dnia 18 grudnia 2014 r.

Poz. 4474



§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

 

Członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego

Ryszard Świlski
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Czesław  Elzanowski

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski
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