
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 21 września 2015 roku 

zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu, w imieniu którego działają:  

1. Bartosz Kaliński - Starosta 

2. Andrzej Górecki - Wicestarosta 

przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł  

a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje:  

Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa  

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł 

Porozumienie zawarto w oparciu o:  

- art. 4 ust. 1 pkt 6, ust. 5 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),  

- art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 

z późn. zm.),  

- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),  

- art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zm.),  

- Uchwałę Nr X-104-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia przez 

Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego, 

- Uchwałę Nr VII/66/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych.  

§ 1. Powiat powierza Gminie wykonanie w latach 2015 - 2016 zadania własnego Powiatu Wadowickiego 

w zakresie opracowania koncepcji na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K 

Rzyki - Praciaki, etap II, a Gmina przejmuje od Powiatu to zadanie do realizacji. 

§ 2. 1. Powiat powierza Gminie pełnienie funkcji Inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej 

realizacji zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia.  

2. Gmina w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązuje się do wyboru wykonawcy prac objętych 

niniejszym porozumieniem.  

3. Po zawarciu umowy z wykonawcą Gmina przedstawi Powiatowi jej uwierzytelnioną kserokopie.  

4. Gmina zobowiązana jest do realizacji prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).  
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5. Zakres koncepcji obejmuje m. in. mapę z pomiarami wysokościowymi, badania geotechniczne 

i geologiczne, warunki techniczne, uzgodnienia branżowe, inwentaryzację drzew, decyzję środowiskową wraz 

z zakupem map ewidencyjnych, wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego i rejestru gruntów, 

projekt koncepcyjny: branży drogowej, odwodnienia i kanalizacji, przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu, 

oświetlenia, szacunkową kalkulację kosztów. 

6. O opracowaniu koncepcji, o której mowa w § 1 niniejszego porozumienia, Gmina poinformuje Powiat 

oraz przekaże Powiatowi jeden egzemplarz tej koncepcji. 

§ 3. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 1 niniejszego 

porozumienia w następujący sposób: 

1) Gmina zobowiązuje się do partycypacji w 2016 r. ze środków z działu 600 rozdziału 60014 § 6050 do 

kwoty: 25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) stanowiącej 50 % wartości 

zadania. 

2) Powiat zobowiązuje się do partycypacji w 2015 r. ze środków z działu 600 rozdziału 60014 § 6610 do 

kwoty: 25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/00) stanowiącej 50 % wartości 

zadania. 

§ 4. 1. Termin zakończenia realizacji zadania: 30.06.2016 r.  

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.  

§ 5. 1. Dotację o której mowa w § 3 pkt 2 Powiat przekaże Gminie za prace zrealizowane w 2015 r. na 

rachunek nr 12 8110 0000 2001 0000 1225 0001, po odbiorze częściowym prac, w terminie do 14 dni od 

przedłożenia przez Gminę 2 egz. uwierzytelnionych kserokopii protokołu częściowego odbioru prac 

związanych z realizacją zadania określonego w § 1 wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur 

wystawionych przez wykonawcę. 

2. Gmina przedstawi Powiatowi rozliczenie zadania określonego w § 1 wraz z kserokopiami zapłaty 

wydatków dokonanych zgodnie z celem, dla którego zawarto niniejsze porozumienie w terminie do 15 dni od 

daty zapłaty ostatniej faktury. 

3. Rozliczenie zakresu prac wykonanych i finansowanych w 2015 r. nastąpi w terminie do 16.12.2015 r. 

4. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 31.08.2016 r. 

5. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Wadowickiego zgodnie 

z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przez wykorzystanie 

dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona. 

6. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na 

rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. 

§ 6. Zmiany niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej, i będą dokonywane 

w postaci obustronnie podpisanych aneksów do porozumienia.  

§ 7. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec Powiatu oraz osób trzecich z tytułu 

ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem powierzonego zadania.  

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

i przepisy Ustawy o finansach publicznych.  

§ 9. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

2. Z wnioskiem o publikację w Dzienniku Urzędowym wystąpi Starosta Wadowicki.  
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§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze Stron.  

  

  

Starosta 

Bartosz Kaliński 
 

Wicestarosta 

Andrzej Górecki 

Burmistrz Andrychowa 

Tomasz Żak 
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