Porozumienie
zawarte w dniu 20.XI.2009 r. w Rajczy pomiędzy:
Gminą Rajcza w imieniu i na rzecz, której działa:
Wójt Gminy - Adam Iwanek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Oleś
a Powiatem Żywieckim w imieniu i na rzecz, którego działa:
Starosta Żywiecki - Andrzej Zieliński,
Wicestarosta Żywiecki - Jan Miodoński
Na podstawie art.10 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz na podstawie art.4 ust.l pkt 6 i art.6 ust.1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Dz 2001r. Nr 142
poz. 1592 z późn.zm.),
strony postanawiają co następuje
§1
1.

Na podstawie niniejszego porozumienia strony zobowiązują się do współdziałania w
wykonaniu zadania publicznego pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągach dróg
powiatowych nr S1439 Milówka - Rajcza - Glinka w Rajczy Dolnej i w Rajczy nr
S1447 Rajcza - Zwardoń i nr S1444 Rycerka Dolna - Rycerka Górna w Rycerce
Dolnej oraz ulic Do Soły, Parkowa i Ludowa w Rajczy w celu kompleksowego
rozwiązania bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągach tych dróg prowadzących do
Słowacji" - etap I obejmujący budowę chodnika przy drogach powiatowych Nr S
1447 Rajcza-Zwardoń i S 1444 Rycerka Dolna-Rycerka Górna w Rycerce Dolnej oraz
przy ulicach: Do Soły, Ludowej i Parkowej w Rajczy.
2. Warunkiem obowiązywania niniejszego porozumienia jest uzyskanie przez Gminę
Rajcza dofinansowania zadania określonego w ust.l w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa uzupełniającej kluczową sieć drogową
§2
1.

Inwestycja obejmować będzie budowę nowego chodnika o długości ok. 1,075 km przy
drodze powiatowej nr 1444 S w Rycerce Dolnej oraz przebudowę istniejącego
chodnika na długości około 0,4 km i szerokości l,5m przy ulicach w Rajczy w ciągu
drogi powiatowej nr 1447 S.
2. Wszelkie czynności formalno – prawne związane z realizacją robót będą prowadzone
przez Gminę Rajcza ( wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę,
itp.)
3. W ramach niniejszego porozumienia Starostwo Powiatowe jako właściciel działek nr
4989/4, 4989/5, 4989/6 i 4989/7 po których przebiega pas drogowy dróg Nr S 1447
Rajcza-Zwardoń i Nr S 1444 Rycerka Dolna - Rycerka Górna w Rycerce Dolnej, przy
których planowana jest realizacja budowy i przebudowy chodników, wyraża zgodę na
korzystanie z nich przez Gminę Rajcza w celu budowy i przebudowy chodników.

Realizacja inwestycji
30 listopada 2010r.

określonej

§3
.
w niniejszym porozumieniu nastąpi w terminie do

§4
1.

Wartość inwestycji przy drogach powiatowych i ulicach określają kosztorysy
inwestorskie na kwotę łączną l .249.000,- zł.
Inwestycja budowy chodnika przy drogach powiatowych i gminnych (ulice) będzie
finansowana w całości przez Gminę Rajcza ze środków uzyskanych z programu RPO
oraz środków własnych.
2. Ostateczny koszt inwestycji zostanie ustalony po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego
§5
Gmina Rajcza zobowiązana jest zawiadomić Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu o
planowanym odbiorze robót najpóźniej na 3 dni przed tym terminem oraz umożliwić
przedstawicielowi Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu udział w w/w odbiorze.
2. Gmina Rajcza zobowiązana jest przekazać Powiatowemu Zarządowi Dróg w Żywcu
poświadczone kopie faktur dokumentujących wykonane roboty w ciągu 30 dni od
zakończenia zadania.
1.

§6
Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
§8
Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze
stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
§9
Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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