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POROZUMIENIE NR ....................
ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

- zawarte w dniu 29.04.2010 r. w Żywcu pomiędzy : 

Powiatem Żywieckim , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 

1. Andrzej Zieliński - Starosta Żywiecki 

2. Marek Kuniec - Członek Zarządu 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Elżbiety Wątroby, 

zwanym dalej Powiatem 

Gminą Jeleśnia reprezentowaną przez Wójta Gminy - Władysława Mizia 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Krystyny Janik 

zwaną dalej Gminą , o następującej treści: 

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 48 ust. 1 i 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91. poz. 578 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 „a" art. 10 i art. 46 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z. 1996 r. Nr 13, poz 74 z późn. zm.) w związku z art. 
216 ust. 2 pkt 4 i 5 i art.220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157 poz. 1240) oraz uchwały Rady Gminy Jeleśnia z dn. 29.04.2010 r nr XXXVI/294/10 strony 
porozumienia postanawiają co następuje : 

§ 1. 

1. Powiat po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie ustawy z dnia 10 czerwca 
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998r. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.) na realizację dwóch 
etapów dróg pn." Przebudowa drogi powiatowej 1420 S na odcinku od km 0+000 do km 1+200 o dł. 1200 
mb (tj. od skrzyżowania z DP 1419 S do nowego dywanika) w Gminie Jeleśnia" oraz „ Przebudowa drogi 
powiatowej 1417 S na odcinku od km 4+300 do km 5+600 o dł. 1300 mb (od skrzyż. z drogą gminną „Na 
szewcową polanę" do domu nr 495) w Gminie Jeleśnia" zleci przeprowadzenie robót drogowych 
(wykonanie nawierzchni asfaltowej) na odcinku drogi powiatowej Nr 1420 S o długości 1200 mb oraz 
drogi powiatowej nr 1417 S o dł. 1300 mb, których łączna wartość kosztorysowa wraz z dokumentacją 
wynosi 1 349 807,95 zł. 

2. Zadanie finansowe jest ze środków EFRR w wysokości 1 064 267,50 zł oraz środków Powiatu 
Żywieckiego stanowiący wkład własny w wysokości 159 640,00 zł 

§ 2. 

1. W ramach niniejszego porozumienia Gmina zobowiązuje się do dofinansowania wkładu własnego 
Powiatu na wykonanie zadań określonych w § 1. pkt 1 w kwocie 125 900,45 zł 

2. Gmina zobowiązuje się do przekazania na rzecz Powiatu środków finansowych za zadanie określone w § 
1 w terminie: do 30 czerwca 2010 r. na konto w Getin Noble Bank S.A. Nr 85 1560 1023 0000 9140 0000 
0165 

3. W razie nie wywiązania się przez Gminę z obowiązku przekazania środków finansowych w terminie 
i kwocie określonej w ustępach poprzedzających, Powiatowi przysługuje prawo dochodzenia odsetek 
ustawowych za zwłokę. 

§ 3. 

1. Powiat zobowiązuje się do udostępnienia Gminie na jej żądanie do wglądu dokumentacji z postępowania 
o zamówienie publiczne dot. robót, o których mowa w § 1 ust. 1 porozumienia. 
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2. Na żądanie Gminy, Powiat zobowiązany jest do udostępnienia kserokopii faktur wystawionych przez 
Wykonawcę oraz wpisów dokonanych przez inspektora nadzoru do dziennika budowy. 

§ 4. 

W imieniu Powiatu jednostką odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w § 1 ust. 
1 niniejszego porozumienia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu. 

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 6. 

1. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

2. Powiat zobowiązuje się do publikacji porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Gmina :                                                                                                      Powiat : 

Wójt Gminy Jeleśnia 

Władysław Mizia

Starosta 

Andrzej Zieliński

Członek Zarządu 

Marek Kuniec

Kontrasygnata Skarbnika:                                                                    Kontrasygnata Skarbnika: 

Skarbnik Gminy 

Kystyna Janik

Skarbnik Powiatu 
Żywieckiego 

Elżbieta Wątroba


