
 
 

POROZUMIENIE 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Przystajń zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących 
budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 

zawarte w dniu 2 czerwca 2020 r. pomiędzy: 

Gminą Przystajń, z siedzibą w Przystajni przy ul. Częstochowskiej 5,  

reprezentowaną przez: 

Henryka Macha – Wójta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Kotarskiej 

zwaną w treści porozumienia Gminą  

a 

Powiatem Kłobuckim, z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13  

reprezentowanym  przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Henryk Kiepura - Starosta Kłobucki   

2. Zdzisława Kall - Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej 

zwanym w treści porozumienia Powiatem. 

§ 1. Powiat jako zarządca dróg powiatowych, działając na podstawie uchwały Nr 100/XI/2020 Rady 
Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 maja 2020 roku przekazuje, a Gmina na podstawie uchwały Nr XVIII.134.2020 
Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 roku przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego 
z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości 
Podłęże Szlacheckie. 

§ 2. 1. Ostateczny koszt  i zakres rzeczowy zadań zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę 
wymaganych przez prawo procedur. 

2. Zadanie określone w § 1 zostanie wykonane w terminie do 15 grudnia 2020 roku, a rozliczenie nastąpi 
w terminie do 31 grudnia 2020 r. 

§ 3. Uzyskane w wyniku realizacji, sfinansowania i odbioru zadania, wartości rzeczowe przechodzą na 
własność Powiatu Kłobuckiego.  

§ 4. Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku. 

§ 5. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez obie strony. 

§ 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do właściwych 
sądów powszechnych. 
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§ 7. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po 2 egz. dla Gminy 
Przystajń i Powiatu Kłobuckiego. 

§ 8. Powiat złoży Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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