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POROZUMIENIE 

- zawarte w dniu 01.06.2010 r. w Żywcu pomiędzy : 

Powiatem Żywieckim z siedzibą w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu w Żywcu, w imieniu którego działają: 

Starosta Żywiecki - Andrzej Zieliński 

Wicestarosta Żywiecki - Jan Miodoński 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elżbiety Wątroba, 

zwanym w dalszej treści Porozumienia Powiatem 

a 

Gminą Żywiec z siedzibą w Żywcu, ul. Rynek 2 , w imeniu której dziiałają 

Burmistrz Miasta - Antoni Szlagor 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogusławy Gardaś 

zwaną w dalszej treści Porozumienia Gminą 

o następującej treści : 

§ 1. 

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (t,j, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu 
w Żywcu Nr LXIV/40410 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Żywiec zadania zarządzania 
drogą powiatową Nr 1472 S „Droga przez Oczków” km 0+000 + 2+340 , art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu 
Nr LVII/492/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania zarządzania 
droga powiatową Nr 1472 S „Droga przez Oczków” km 0+000 + 2+340, art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 
roku o drogach publicznych (t,j, Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.).. 

§ 2. 

Zarząd Powiatu w Żywcu, jako zarządca drogi powiatowej Nr 1472 S „Droga przez Oczków” km 0+000 + 
2+340 , położonej na terenie Gminy Żywiec przekazuje, a Burmistrz Miasta Żywca, działając jako zarządca dróg 
gminnych, przejmuje prowadzenie zadanie zarządzania wyżej opisaną drogą powiatową. 

§ 3. 

1. Gmina przejmuje do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej, o której mowa w § 2, określone w art. 20 
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

2. W ramach realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej, o której mowa w § 2, Gmina zobowiązuje się do 
wykonania remontu w 2010 roku jej odcinka w części i zakresie określonym w dokumentacji projektowo- 
technicznej oraz kosztorysie inwestorskim zaakceptowanym przez strony porozumienia. 

3. Gmina zapewni udział wyznaczonemu przez Powiat przedstawicielowi Powiatowego Zarządu Dróg 
w Żywcu we wszystkich odbiorach robót, o których mowa w ust. 2, w szczególności w odbiorze końcowym 
i ostatecznym, po upływie okresu rękojmi za wady, ustalonego w umowie z wykonawcą. 

4. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu powierzonego zadania do wydatkowania środków finansowych 
zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).. 
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5. Gmina przekaże Powiatowi poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich dokumentów 
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy na remont , o którym mowa w ust. 2, w tym faktury VAT 
wystawione przez wykonawcę. 

6. Przekazanie przez Gminę dokumentów, o których mowa w ust. 5, warunkuje udzielenie przez Powiat dotacji, 
o której mowa w § 4 ust. 2 . 

§ 4. 

1. Powiat na prowadzenie przekazanego niniejszym porozumieniem zadania będzie przekazywał dotację 
celową, na zasadach określonych w ustępach poniższych, przy czym rozliczenie wydatków poniesionych przez 
Gminę na remont drogi, o którym mowa w § 3 ust. 2 nastąpi w latach 2010-2011. 

2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 dotacja celowa na realizację powierzonego zadania w zakresie remontu drogi: 

1) na rok 2010 wyniesie kwotę 24 312, 49 zł 

(słownie : dwadzieściaczterytysiacetrzystadwanaściezłotych49/100). 

2) na rok 2011 wyniesie kwotę 700 000,00 zł (słownie: siedemsettysięcyzłotych00/100) płatną w dwóch ratach po 
350 000,00 zł (słownie: trzystapięćdziesiąttysiecyzłotych00/100) w terminach : 

a) do dnia 31 marca 2011 roku; 

b) do dnia 30 czerwca 2011 roku. 

3. Dotacje na kolejne lata na bieżące utrzymanie drogi – począwszy od roku 2011, będą ustalone w terminie do 
dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy w drodze wzajemnych ustaleń stron. Ustalenie tych kwot 
nie wymaga zmiany niniejszego porozumienia. 

§ 5. 

1. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny realizacji przez Gminę 
zadań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów: legalności, celowości i gospodarności. 

2. Gmina corocznie do dnia 31 grudnia każdego roku, będzie przekazywać Powiatowi sprawozdanie z realizacji 
zadań wynikających z porozumienia. 

3. Sprawozdanie , o którym mowa w ust. 1, będzie zawierało szczegółowy wykaz dochodów otrzymanych 
i pobranych tytułem wykonywania zadań wynikających z porozumienia, szczegółowy wykaz i ich przeznaczenie. 

§ 6. 

Gmina z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu 
oraz osób trzecich. 

§ 7. 

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

3. W razie rażącego naruszenie przez jedną ze stron postanowień porozumienia lub nienależytego 
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania okresu 
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone w formie pisemnej. 

§ 8. 

Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9. 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron. 
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§ 10. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

GMINA: 

POWIAT : 

 

Starosta 

Andrzej Zieliński

Wicestarosta 

Jan Miodoński

Skarbnik Powiatu Żywieckiego 

Elżbieta Wątroba

Burmistrz Miasta 

Antoni Szlagor

Skarbnik Gminy 

Bogusława Gardaś


