
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 12 maja 2017 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Grodzisk Wielkopolski 

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

poz. 814 ze zmianami), Uchwały Nr XXIX/199/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Grodzisk Wielkopolski oraz Uchwały Nr 

XXXII/218/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

do wykonania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski zadania 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) Sławomir Górny   –  Członek Zarządu 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grodziskiego - Ewy Smoczyńskiej 

zwanym dalej „Powierzającym” 

a 

Gminą Grodzisk Wielkopolski, reprezentowaną przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego - Henryka 

Szymańskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grodzisk Wielkopolski - Iwony Prusak 

zwaną dalej „Przyjmującym” 

o następującej treści:  

§ 1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego -  

remont drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski - Woźniki w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, 

dł. 0,54 km polegające na: 

1) wykonaniu remontu z nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,54 km, 

2) wykonaniu ścieków z kostki betonowej o szerokości 20 cm, 

3) wymianie czterech studzienek ściekowych, regulacji urządzeń podziemnych (włazów kanalizacyjnych, 

kratek ściekowych, skrzynek oraz zaworów gazowych i wodociągowych), 

4) regulacji wysokościowej zjazdów i chodników. 

§ 2.  Wartość szacunkowa zadania wynosi ok. 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 

zero groszy). 
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§ 3. 1 Powierzający przekaże na realizację zadania ujętego w § 1 porozumienia kwotę w wysokości do 

225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy). Ostateczne rozliczenie 

finansowe w proporcji 50 % na 50 %  na każdą ze stron, ale nie więcej niż 225.000,00 zł ze strony 

Powierzającego,  nastąpi po odbiorze robót. 

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

zatwierdzenia przez Powierzającego szczegółowego rozliczenia zadania na piśmie wraz z kserokopią faktur 

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

przedstawicieli Powierzającego i Przyjmującego oraz wykonawcy zadania oraz kosztorysem zadania. 

§ 4. Przyjmujący będzie realizował zadanie, o którym mowa w § 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zmianami). 

§ 5.  Przyjmujący zapewni udział przedstawicieli Powierzającego w procedurach związanych  z wyborem 

Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udział w odbiorach robót. 

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

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

każdej ze stron. 

§ 8.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Powierzający                                                      Przyjmujący 

  

Starosta Grodziski 

(-) Mariusz Zgaiński 

Członek Zarządu 

(-) Sławomir Górny 

Skarbnik Powiatu 

Grodziskiego 

(-) Ewa Smoczyńska 

Burmistrz Grodziska 

Wielkopolskiego 

(-) Henryk Szymański 

Skarbnik Gminy Grodzisk 

Wielkopolski 

(-) Iwona Prusak 
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