
Porozumienie Nr 581/2009  

z dnia 21 grudnia 2009 r.  

 

 
zawarte w dniu 21 grudnia 2009 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:  

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

Starosta Bielski – Andrzej Płonka  

Członek Zarządu – Stanisław Pięta  

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”  
a  

Gminą Jasienica, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Jasienica – Janusza Pierzynę  
zwaną w treści porozumienia „Gminą”  
Na podstawie art. 4 ust. 5 i art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
Uchwały Nr III/43/312/09 Rady Powiatu w Bielsku-B iałej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
powierzenia Gminie Jasienica zadania w zakresie budowy prawostronnego chodnika dla pieszych
wzdłuż  drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka –Łazy – Łaziańska” w sołectwie Świętoszówka
i Jasienica oraz Uchwały Nr XXXVII/339/09 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 września 2009r. w sprawie
przejęcia realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu, zmienionej Uchwałą Nr XL/367/09 Rady
Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVII/339/09
Rady Gminy Jasienica z dnia 3 września 2009r. strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie
następującej treści: 

§ 1. 1. W związku z koniecznośc ią poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jasienica,
Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie dotyczące: budowy prawostronnego
chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka - Łazy - „Łaziańska” w sołectwie
Świętoszówka i Jasienica (na odcinku od budynku nr 140 w miejscowości Świętoszówka w kierunku
wiaduktu kolejowego w Jasienicy). 

2. Zadanie, o których mowa w ust. 1 zostanie wykonane ze środków budżetu Gminy w latach 2009
-2014 z zastrzeżeniem ust. 4.  

3. Gmina w roku 2009 zobowiązuje się przeznaczyć na realizację zadania, o którym mowa w ust.
1 ś rodki f inansowe w wysokości  50.000,00zł  - s łownie: pię ćdz ies iąt t y s ięc y złotych 00/100
(dokumentacja) oraz zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadania w latach następnych.  

4. Powiat zobowiązuje się w celu realizacji zadania określonego w ust.1 przekazać  Gminie ś rodki
finansowe w wysokości 10.000,00zł (słownie dziesięćtysięcyzłotych 00/100).  

5. Środki finansowe o których mowa w ust. 4 przekazane zostaną na konto Gminy w terminie do
31 sierpnia 2010 r. po przedłożeniu kserokopii faktury potwierdzającej poniesienie kosztów na realizację
zadania, o którym mowa w ust.1 .  

6. Powiat zastrzega sobie, że w przypadku wykorzystania przekazanych środków finansowych
niezgodnie z porozumieniem, środki te podlegają zwrotowi.  

§ 2.  1. Realizacja zadania okreś lonego w § 1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w
szczególności Prawa Budowlanego. 

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność
wobec Powiatu i osób trzecich.  

§ 3. 1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania okreś lonego w §1 ust.1, Gmina winna wystąpić
do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie
drogowym. 

2. Powiat odstępuje od pobierania opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, ponieważ  budowa
chodników poprawia bezpieczeństwo pieszych.  

3. Po wykonaniu zadania jego odbiór nastąpi komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej.  

§ 4. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia za 1- miesięcznym okresem
wypowiedzenia, którego koniec przypada na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego.  

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.  

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Wójt Gminy Jasienica 
mgr inż. Janusz Pierzyna

Starosta Bielski 
Andrzej Płonka

Członek Zarządu Powiatu 
Stanisław Pięta
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Wójt Gminy Jasienica 
mgr inż. Janusz Pierzyna
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