
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Sośnicowice zadania pn.: "Budowa zatoki autobusowej i peronu 

przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej 

w Sośnicowicach - projekt" 

Działając na podstawie: 

1) Art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 z późn. zm.), 

2) Uchwały Nr XXI/175/2020 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przekazania 

Gminie Sośnicowice zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2991S, 

3) Uchwały Nr XXX/239/2021 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie  przyjęcia 

do realizacji zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Sośnicowice, powierzonego przez Powiat 

Gliwicki, 

pomiędzy: 

Powiatem Gliwickim z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, zwanym dalej 

"Powiatem", reprezentowanym przez: 

1) Waldemara Dombka - Starostę Gliwickiego 

2) Jolantę Holeczke - Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

a 

Gminą Sośnicowice z siedzibą w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, reprezentowaną przez: 

1) Leszka Kołodzieja – Burmistrza Sośnicowic 

zwaną dalej „Gminą” 

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: 

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

z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania Budowa zatoki autobusowej i peronu 

przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej 

w Sośnicowicach w zakresie ustalonym w ust. 3. 

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

21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) o drogach publicznych w zakresie 

koniecznym dla realizacji zadania określonego w ust. 1. 

3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sporządzenie następujących opracowań: 

– dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub wymaganym zgłoszeniem, 
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– czasowej i docelowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez uprawnione jednostki. 

4. W gestii Gminy będzie dopełnienie wszelkich formalności umożliwiających rzeczową realizację 

zadania. Rzeczowa realizacja zadania w terenie będzie się odbywała na zasadach, które określi odrębne 

porozumienie. 

5. Ustala się termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data 

podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji nie później niż do 30 listopada 2021 r. 

§ 2. 1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 50 000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i obejmuje koszt wykonania czynności opisanych w § 1 ust. 3. 

2. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Gmina otrzyma dotację celową od Powiatu w kwocie 

wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów. 

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

Porozumienia. 

§ 3. 1. Powiat przekaże Gminie środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 2 na pisemny 

wniosek Burmistrza Sośnicowic, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty jego 

dostarczenia. 

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

§ 4. 1. Wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia umowy z wykonawcą dokona Gmina zgodnie z przepisami 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

2. Gmina przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z wykonawcą. O ile 

taka okoliczność wystąpi, Gmina przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy 

z wykonawcą niezwłocznie po jego zawarciu. 

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

o zaistnieniu okoliczności mogących mieś 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. Odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem Porozumienia dokona Gmina. 

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

z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305). Przez 

wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 1 ust. 4. 

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. 

3. Rozliczenia dotacji, o którym 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 nienależnie 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 dokumentacja projektowa zostanie sporządzona zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo budowlane oraz obowiązującymi aktami prawnymi związanymi z przepisami Prawa o ruchu drogowym. 

§ 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 nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego. 

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

Porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę Stronę. 
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§ 10. Wszystkie zmiany do niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

§ 11. Porozumienie w zakresie wykonania prac opisanych w § 1 ust. 1 zawiera się na okres do 30 listopada 

2021 r. 

§ 12. Wszelkie spory, wynikłe przy realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Powiatu. 

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

Województwa Śląskiego. 

§ 14. Niniejsze Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze Stron . 

  

  

Starosta Gliwicki 

 

 

Waldemar Dombek 

 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

 

 

Jolanta Holeczke 

Burmistrz Sośnicowic 

 

 

Leszek Kołodziej 
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