
 

 

Porozumienie 

z dnia 20 września 2017 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Blachownia wykonania budowy chodnika z odwodnieniem drogi 

powiatowej nr 1047 S  w m. Blachownia ul. Piastów 

 

zawarte pomiędzy Powiatem Częstochowskim - Zarządem Powiatu Częstochowskiego, który  

reprezentują: 

Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski 

Henryk Kasiura - Wicestarosta Częstochowski 

zwanym dalej „Powiatem”   

a 

Gminą Blachownia reprezentowaną przez: 

Sylwię Szymańską - Burmistrza Gminy Blachownia 

przy kontrasygnacie 

Elżbiety Wolskiej - Skarbnika Gminy Blachownia  

zwaną dalej  „Gminą”   

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Blachownia budowy chodnika  

z  odwodnieniem  drogi powiatowej nr 1047 S  w m. Blachownia ul. Piastów. 

2. Powiat powierza Gminie pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji 

zadania określonego w ust. 1 łącznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 2. 1. Ustala się koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 i stanowiącego przedmiot porozumienia  na kwotę  

140 000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy  złotych). 

2. Gmina Blachownia dokona wyboru wykonawcy robót będących przedmiotem umowy w trybie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164   z późn. zm.) i zawrze  

umowę z wybranym wykonawcą. 

3. Powiat udzieli dotacji celowej na realizację zadania wymienionego w § 1 w kwocie 40 000,00 zł 

(słownie: czterdzieści  tysięcy  złotych). 

4. Nadzór nad wykonywaniem robót objętych porozumieniem będzie sprawował upoważniony 

przedstawiciel  Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie. 

5. Upoważnieni przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg mają prawo wglądu do dokumentacji zadania 

objętego porozumieniem w każdym stadium jego realizacji. 

§ 3. Gmina dokona odbioru robót objętych porozumieniem z udziałem przedstawicieli Powiatowego 

Zarządu Dróg w Częstochowie i powiadomi Powiatowy Zarząd Dróg o terminie odbioru robót. 
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Przekazanie przez Powiat Częstochowski środków nastąpi na rachunek bankowy Gminy wskazany we 

wniosku o przekazaniu dotacji celowej. 

Warunkiem przekazania środków jest złożenie przez Gminę Blachownia wniosku o przekazanie dotacji 

celowej  do  dnia  30 listopada  2017 r. 

Rozliczenie dotacji celowej nastąpi  do dnia  31.12.2017r. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy ustawy o finansach 

publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 6. Porozumienie zostało spisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

 

               Powiat                Gmina 

  

Starosta Częstochowski 

 

 

Krzysztof Smela 

 

Wicestarosta Częstochowski 

 

 

Henryk Kasiura 

Burmistrz Gminy Blachownia 

 

 

Sylwia Szymańska 
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