
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 30 września 2016 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Granowo 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814), Uchwały Nr XXI/138/2016 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Granowo oraz Uchwały Nr XIX/129/2016 Rady Gminy 

Granowo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Granowo zadań 

publicznych z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego, 

zostaje zawarte porozumienie pomiędzy: 

Powiatem Grodziskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, 

w imieniu którego działają: 

 1) Mariusz Zgaiński    –  Starosta Grodziski 

 2) Antoni Kłak   –  Wicestarosta Grodziski 

 zwanym dalej „Powierzającym” 

a 

Gminą Granowo, reprezentowaną przez Zbigniewa Kaczmarka Wójta Gminy Granowo zwaną dalej 

„Przyjmującym” 

o następującej treści: 

§ 1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu prowadzenie następujących zadań publicznych z zakresu 

właściwości Powiatu Grodziskiego: 

1) wykonanie poszerzenia drogi powiatowej nr 2498P Sznyfin – Kubaczyn na odcinku Strzępiń – 

Niemierzyce, o wartości szacunkowej 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

2) wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2459P Piekary – Granowo w miejscowości Zemsko, o 

wartości szacunkowej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

3) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych (przejścia dla pieszych przy 

szkołach – 4 szt.), o wartości szacunkowej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

§ 2. Na realizację zadań ujętych w § 1 porozumienia Powierzający przekaże Przyjmującemu kwotę 

100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi po odbiorze robót. 

Przedmiotowa kwota zostanie przekazana przez Powierzającego Przyjmującemu w terminie 14 dni od 

zatwierdzenia przez Przyjmującego szczegółowego rozliczenia zadań na piśmie wraz z kserokopią faktur 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, protokołem obioru robót sporządzonym w obecności 

przedstawicieli Powierzającego i Przyjmującego oraz wykonawcy zadań oraz kosztorysem zadania. 
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§ 3. Pozostałą część kosztów związaną z realizacją zadań wymienionych w § 1 porozumienia pokryje 

Przyjmujący. 

§ 4. Zadania określone w § 1 zostaną wykonane w terminie do 30 listopada 2016 r. 

§ 5. Przyjmujący będzie realizował zadania o których mowa w § 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

§ 6. Wykonywanie nadzoru nad realizacją powierzonych czynności sprawuje Powierzający. 

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron.  

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 30.08.2016r. i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Powierzający       Przyjmujący 

  

Starosta Grodziski 

(-) Mariusz Zgaiński 

 

Wicestarosta Grodziski 

(-) Antoni Kłak 

Wójt Gminy Granowo 

(-) Zbigniew Kaczmarek 
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