
POROZUMIENIE NR WDM.RP.031.10.2019

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Siewierz zarządzania odcinkami dróg powiatowych w zakresie pełnienia
funkcji inwestora

W dniu 02 września 2019 r. w Będzinie pomiędzy:

1. Powiatem Będzińskim z siedzibą 42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 6, zwanym dalej 
"Przekazującym", reprezentowanym przez:

Starostę Będzińskiego - Sebastiana Szaleńca

Wicestarostę Będzińskiego - Dariusza Waluszczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Tomasza Zydka

2. Gminą Siewierz z siedzibą 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, zwaną dalej „Przejmującym", 
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz - Zdzisław Banaś

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Agnieszka Zarychta

zostało zawarte Porozumienie następującej treści:

 

§ 1. 1. Działając w oparciu o

a) art. 19 ust. 4, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.),

b) art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

c) art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.),

d) art. 220 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

e) Uchwałę Nr VII/99/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Siewierz zarządzania odcinkami dróg powiatowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora,

f) Uchwałę Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia przez 
Gminę Siewierz zarządzania odcinkami dróg powitowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora,

g) Uchwałę Nr IX/122/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
na VII/99/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Siewierz zarządzania odcinkami dróg powiatowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora,
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h) Uchwałę Nr VII/100/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia przez 
Gminę Siewierz zarządzania odcinkami dróg powitowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora.

2. Przekazujący przekazuje zarządzanie drogami powiatowymi:

a) 4800 S – ul. Bema w Siewierzu,

b) 4800 S – ul. 3 Maja w Siewierzu,

c) 4801 S – ul. Częstochowska w Siewierzu,

d) 4803 S – ul. Bohaterów w Siewierzu,

na terenie miasta Siewierz w części określonej w ust. 3 i 4, a Przejmujący podejmuje się zarządzanie to 
prowadzić na zasadach zawartych w niniejszym Porozumieniu.

3. Przekazanie zarządu obejmuje pełnienie funkcji inwestora w celu realizacji zadań pn.:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej na ul. Bema w Siewierzu,

b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej na ul. 3 Maja w Siewierzu,

c) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej na ul. Częstochowskiej 
w Siewierzu,

d) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej na ul. Bohaterów w Siewierzu.

4. Obszar przekazania zarządu nad drogami powiatowymi określa szczegółowo załącznik graficzny do 
niniejszego porozumienia.

§ 2. Strony porozumienia ustalają, że koszty realizacji zadań określonych § 1 ust. 3 pkt. a), b), c), d) 
sfinansowane zostaną w całości z budżetu Gminy Siewierz.

§ 3. Niniejsze porozumienie wiąże strony na okres od dnia zawarcia do dnia 31.12.2020 r.

§ 4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 5. 1. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przekazującego – Powiatowy 
Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku.

2. Nadzór nad realizacją niniejszego Porozumienia pełni z ramienia Przejmującego – Burmistrz Miasta 
i Gminy Siewierz - Zdzisław Banaś.

§ 6. W sprawach nieunormowanych niniejszym Porozumieniem strony obowiązują przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. Niniejsze Porozumienie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym na wniosek 
Przekazującego.
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§ 8. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym, dla 
każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku.

Przekazujący                                                                    Przejmujący

 

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

Wicestarosta Będziński

Dariusz Waluszczyk

Skarbnik Powiatu

Tomasz Zydek

Burmistrz

Zdzisław Banaś

wz. Skarbnika Główny Księgowy

Edyta Korzus

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 7029



Załącznik do porozumienia Nr WDM.RP.031.10.2019

Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 2 września 2019 r.
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