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POROZUMIENIE NR 5/18M/ODS/2016
POWIATU KIELECKIEGO
z dnia 1 czerwca 2016 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym dalej „Przekazującym” reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu w osobach: Michał Godowski –Starosta Kielecki, Józef Szczepańczyk –członek Zarządu przy
kontrasygnacie Maria Klusek - Skarbnik Powiatu, a Gminą Strawczyn zwaną dalej „Przejmującym”
reprezentowaną przez: Tadeusz Tkaczyk –Wójt Gminy przy kontrasygnacie Justyna Stępień -Skarbnik
Gminy.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.
460 ze zm.), art. 12 pkt 8a oraz art. 5 ust.2, ust. 3, ust.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), art. 237 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/31/2016 Rady Powiatu w Kielcach z
dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Strawczyn budowy chodników w
ciągu dróg powiatowych Nr 0450T w msc. Kuźniaki i Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa, zawiera się
porozumienie o następującej treści:
§ 1. Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przyjmuje do wykonania zadanie publiczne w zakresie
budowy chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 0450T w msc. Kuźniaki od km: 27+176 do km: 27+525 o
dł. 349mb. i Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa od km: 0+685 do km: 1+050 o dł. 365 mb.
§ 2. 1. Przejmujący będzie inwestorem zadania o którym mowa w § 1 będącego przedmiotem niniejszego
porozumienia.
2. Zakres robót obejmie wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną i zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Roboty będą wykonywane zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego.
§ 3. 1. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania zadania określonego w § 1 w okresie od 10 czerwca
2016 r. do 30 listopada 2016r.
2. Zarządca dróg przekaże na czas wykonywanych robót prawo do dysponowania nieruchomością na czas
wykonywanych robót związanych z budową chodników na odcinkach określonych w § 1.
§ 4. 1. W celu wykonania zadania o którym mowa w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację
celową w wysokości 280.000,00 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł.) lecz nie więcej niż 50%
wartości zadania płatną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Przejmującego, na rachunek
bankowy wskazany we wniosku.
2. Przejmujący zobowiązuje się do partycypowania w pozostałych 50% kosztów zadania na zasadach
określonych odrębną umową.
3. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji określi odrębna umowa.
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4. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania Przejmujący przekaże nieodpłatnie do Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach łączne nakłady poniesione na zadanie objęte porozumieniem.
§ 5. Przejmujący ureguluje we własnym zakresie i na własny koszt sprawy związane z ogłoszeniem
zamówienia publicznego na wykonanie prac będących przedmiotem porozumienia.
§ 6. 1. Przekazujący zastrzega sobie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem robót, o których
mowa w § 2, przez inspektora z Obwodu Drogowego w Stachurze.
2. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia zadania, do pełnej kontroli nad jego
wykonywaniem.
§ 7. 1. Przejmujący zobowiązuje się do usuwania i pokrywania wszelkich szkód związanych z
nieprawidłową realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmujący ponosi
odpowiedzialność za szkody poniesione przez pracowników zatrudnionych i wykonujących swoje obowiązki w
zakresie realizacji porozumienia, jak również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku, gdy
powstaną one z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego.
2. Przejmujący ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej związanej z ewentualnymi szkodami na
drogach, o których mowa w ust. 1.
3. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie informowała drugą stronę o wystąpieniu szkody
dotyczącej pracowników lub przedstawicieli drugiej strony oraz dotyczącej osób trzecich, które będą wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.
§ 8. 1. Wykorzystanie dotacji ustala się na dzień 15 grudnia 2016 roku.
2. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę faktur za zrealizowane zadanie, na które dotacja została
udzielona.
3. Rozliczenie i zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia
2016r.
§ 9. Przekazujący może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym wówczas, gdy
Przejmujący nie będzie należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.
§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o finansach publicznych.
§ 12. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
Przekazującego.
§ 13. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
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§ 14. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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