
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 17 marca 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Pyskowice prowadzenia zadania pn.: "Naprawa schodów i murku 

oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika" 

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie 

Pyskowice prowadzenia zadania, Uchwały Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania oraz Uchwały 

Nr VII/64/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie 

Pyskowice zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2985S. 

pomiędzy: 

Powiatem Gliwickim z  siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, reprezentowanym przez: 

Waldemara Dombka   - Starostę Gliwickiego 

Jolantę Holeczke     - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

a 

Gminą Pyskowice z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, reprezentowaną przez: 

Adama Wójcika           - Burmistrza Miasta Pyskowice 

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Gminie Pyskowice prowadzenia zadania związanego 

z naprawą schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach wraz 

z remontem chodnika w ramach zadania pn.: "Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym  

ul. Powstańców Śląskich wraz z remontem chodnika", w zakresie ustalonym w ust. 4. 

2. Powiat powierza Gminie pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 2068 z późn. zm.), w zakresie koniecznym dla prawidłowej 

realizacji zadania określonego w ust. 1. 

3. Realizacja oraz dopełnienie wszelkich czynności formalno - prawnych dla zadania określonego w ust. 1, 

leżeć będzie po stronie Gminy. 

4. Zakres rzeczowy zadania określony w ust. 1, zgodnie z istniejącym projektem, obejmuje między innymi: 

- wymianę nawierzchni chodnika zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków, 

- naprawę zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej muru oporowego wraz ze schodami 

w rejonie budynków Rynek 24-28. 
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5. Ustala się termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 i 4, rozumiany jako data 

podpisania protokołu odbioru końcowego, nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. 

§ 2. 1. Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot Porozumienia wynosi 200 000,00 zł. (słownie: 

dwieście tysięcy złotych 00/100) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 4. 

2. Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot 

Porozumienia w wysokości 75% kosztu zadania ustalonego w ust. 1, w formie dotacji celowej, której zasady 

przekazania i rozliczenia określi odrębna umowa. 

3. Na realizację zadania zgodnie z § 1 Umowy, Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 200 000,00 zł 

(w tym pomoc finansową Gminy w wysokości: 150 000,00 zł, o której mowa w ust. 2, w kwocie wynikającej 

z poniesionych i udokumentowanych kosztów oraz Powiatu w wysokości 50 000,00 zł). 

4. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę po dacie zawarcia niniejszego 

Porozumienia. 

§ 3. 1. Powiat przekaże Gminie środki finansowe określone w § 2 ust. 3 na wskazany rachunek budżetu 

Gminy, na pisemny wniosek Burmistrza Miasta Pyskowice wraz z kopią przelewu o przekazanej pomocy 

finansowej (wynikającej z zawartej w 2020 r. Umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Powiatowi 

Gliwickiemu przez Gminę Pyskowice), załączonymi kopiami protokołów odbioru robót oraz kopiami faktur 

zatwierdzonych do zapłaty i sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, 

w terminie do 7 dni od daty ich dostarczenia. 

2. Kary umowne za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę pomniejszają 

proporcjonalnie wysokość udzielonej przez Gminę pomocy finansowej. 

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu. 

§ 4. 1. Gmina przekaże do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach przedmiar robót wraz z kosztorysem 

inwestorskim, a także opis przedmiotu zamówienia do zaakceptowania. Zaakceptowany przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Gliwicach w/w dokument będzie podstawą do przeprowadzenia przez Gminę procedury 

zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. Wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia umowy z wykonawcą dokona Gmina Pyskowice, zgodnie 

z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 

3. Gmina Pyskowice niezwłocznie powiadomi Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o zawarciu 

umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych 

umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu. 

4. Gmina będzie przekazywać niezwłocznie do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach informacje 

o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji zadania objętego Porozumieniem 

wraz z propozycją działań zaradczych, z zachowaniem terminu określonego w § 1 ust. 5. 

§ 5. 1. Powiat zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań 

wynikających z niniejszego Porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz jego 

kontrolowania Zarząd Powiatu Gliwickiego upoważnia Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach. 

3. Gmina zapewni udział Powiatu Gliwickiego reprezentowanego przez przedstawiciela Zarządu Dróg 

Powiatowych w Gliwicach w czynnościach odbioru zadania od Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia przez 

przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach uzasadnionych pisemnych zastrzeżeń do jakości 

wykonanych prac, Gmina odmówi odbioru robót budowlanych, stosownie do okoliczności faktycznych lub 

prawnych w całości lub w części. 

§ 6. 1. Gmina wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 3, w terminie zgodnym 

z art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).  

Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 1 ust. 1. 

2. Gmina zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującej również zwrot niewykorzystanej  

jej części w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy o finansach publicznych. 
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3. Rozliczenia dotacji, o której mowa w ust.2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu 

zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac. 

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego Porozumieniem wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na 

rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych. 

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu 

niewykorzystanej dotacji. 

§ 7. Gmina oświadcza, że: 

1) dysponuje potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania. 

2) dopełni wszelkich czynności formalno-prawnych umożliwiających realizację zadania, o których mowa  

w § 1 ust. 1. 

§ 8. Do niniejszego Porozumienia mają w szczególności zastosowanie  przepisy: ustawy o drogach 

publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, 

ustawy o gospodarce nieruchomości oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 9. W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek Strony z zobowiązań ustalonych niniejszym 

Porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę Stronę. 

§ 10. Wszystkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

§ 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego Porozumienia należy do sądu 

powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu. 

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

§ 13. Niniejsze Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze Stron. 

 

  

Starosta Gliwicki 

 

 

Waldemar Dombek 

 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

 

 

Jolanta Holeczke 

Burmistrz Miasta 

 

 

Adam Wójcik 
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