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UCHWAŁA NR 1595/2010
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), art. 257
pkt 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2009r.(Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 141, poz. 867 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010

w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014
- Drogi publiczne powiatowe, rozdział 60078 - Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, w dziale 801 – OŚWIATA
I WYCHOWANIE, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe,
rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
w dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA, rozdział 85141 –
Ratownictwo medyczne, w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85202- Domy pomocy społecznej,
rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, rozdział 85205 - Zadania w zakresie
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Poz. 5819

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2010:
Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

852

POMOC SPOŁECZNA
W tym:

Zwiększenia
w złotych

a) dochody bieżące, w tym:

Zmniejszenia
w złotych
9 228
9 228
9 228

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010:
Dział

Rozdział

600
60014

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:

Zwiększenia
w złotych
370 000

I. wydatki bieżące, w tym:

20 000
20 000

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 000
350 000
350 000

II. wydatki majątkowe, w tym:
60078

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

II. wydatki majątkowe, w tym:
801
80130

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły zawodowe
W tym:

370 000
137 000
137 000
137 000
233 000
233 000
1 229

I. wydatki bieżące, w tym:

80140

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

851
85141

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OCHRONA ZDROWIA
Ratownictwo medyczne
W tym:

Zmniejszenia
w złotych
370 000
370 000

1 229
488
488
488
488

1 229

741

1 229
1 229

741
741
741

1 229
20 162
20 162

20 162
20 162

II. wydatki majątkowe, w tym:

20 162

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 162
20 162

20 162
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w tym:
(1.1.) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

85203

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
Ośrodki wsparcia
W tym:
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20 162

16 322
15 220

25 550
5 220

15 220
15 220

5 220
5 220
5 220

15 220
5 478

I. wydatki bieżące, w tym:
85204

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Rodziny zastępcze
W tym:

85205

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W tym:

85218

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
Powiatowe centra pomocy rodzinie
W tym:

5 478
5 478
10 000

I. wydatki bieżące, w tym:

10 000
10 000
3 750

I. wydatki bieżące, w tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 102
1 102
1 102

3 750
3 750
1 102
1 102

1 102
1 102

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego
w Myślenicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Starosta:
Józef Tomal
5819

5820
5820

UCHWAŁA NR L/437/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/358/2010 dotyczącej przekształcenia zakładów budżetowych
- Przedszkola w jednostki budżetowe.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 59 ust. 1,2,4 i 7 art. 79
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz art. 16 ust. 1 ust. 3,5,6 i 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009r.
Nr 157 poz. 1240) § 68 i 69 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki

finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjnoprawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.)
Rada Gminy Babice uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następującą zmianę w uchwale
Nr XLIII/358/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie
przekształcenia zakładów budżetowych - Przedszkola
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w jednostki budżetowe: § 5 otrzymuje brzmienie "Przedszkola wprowadzą odpowiednie zmiany w statutach,
w szczególności w zakresie zapisów dotyczących formy
organizacyjno-prawnej."

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.

Przewodniczący Rady Gminy Babice
mgr Halina Sędzielarz

5820

5821
5821

UCHWAŁA NR XLI/293/10
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/168/08 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych
za udział w działaniu ratowniczym w akcjach kryzysowych lub szkoleniu pożarniczym.
Na podstawie art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U.
z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Gminy Bystra – Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje następujących zmian w Uchwale
Nr XXV/168/08 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia
30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczych Straży
Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym w akcjach
kryzysowych lub szkoleniu pożarniczym:
1) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie: 4 zł. za godzinę udziału
w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

2) Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXV/168/08
Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za
udział w działaniu ratowniczym w akcjach kryzysowych lub szkoleniu pożarniczym nie ulegają zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 po upływie dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i znajduje zastosowanie do obliczenia
ekwiwalentu od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina
Jan Motor

5821

5822
5822

UCHWAŁA NR LIII/611/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.
zmianami), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010
o kwotę 8.880.544,46 zł , w tym
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.195.487,94 zł,
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę
7.685.056,52 zł
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010
o kwotę 10.880.544,46 zł
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę
64.730,92 zł, w tym:
a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 360.730,92 zł, z czego:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczone o kwotę 1.140,00 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych o kwotę
361.870,92 zł,
b) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 104.000,00 zł,
c) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz
osób fizycznych o kwotę 400.000,00 zł
- jak w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały,
2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę
10.945.275,38 zł, w tym: zmniejszenie wydatków na
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
o kwotę
10.945.275,38 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na
programy
finansowane
z pomocy
zagranicznej
zmniejszenie o kwotę 9.351.685,74 zł, w tym
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszenie o kwotę 5.178.206,06 zł
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- jak w załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę
2.000.000,00 zł, w tym:
a) zmniejsza się przychody ze sprzedaży papierów
wartościowych o kwotę 2.000.000,00 zł.
§ 2. Przyjmuje się:
- plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach
z § 1 – jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz
na rok 2010 Nr XLI/465/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 17 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami –
wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy zapis w § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany
deficyt
budżetu
w kwocie
23.433.175,33 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
„1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych
do budżetu w kwocie 3.433.175,33 zł,
„2) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20.000.000,00 zł.
„2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
„26.951.175,33 zł
„ i rozchody budżetu w łącznej kwocie „3.518.000,00 zł
„ – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
„ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
„1) emitowanych w 2010 roku papierów wartościowych
do kwoty 16.000.000,00 zł,
„2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty
3.000.000,00 zł.
„4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz do
zaciągania zobowiązań z tytułu:
„1) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie
deficytu budżetu Gminy Olkusz w latach 2010-2011 wynikającego z konieczności sfinansowania wydatków
majątkowych z zakresu infrastruktury drogowej i komunalnej w latach 2010-2011 do kwoty 21.000.000,00 zł,
z czego na rok 2010 przypada emisja papierów wartościowych o wartości 16.000.000,00 zł, a na rok 2011
o wartości 5.000.000,00 zł, których spłata zadłużenia
w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku wynikającej z załącznika Nr 14,
„2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.3 pkt 2. "
2) dotychczasowy zapis w § 11 otrzymuje brzmienie:
„Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych
instytucji kultury w następujących kwotach:
„1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu 2.455.820,00 zł,

Poz. 5822

„2) dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Olkuszu - 1.800.000,00 zł,
„3) dla Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu – 300.000,00 zł. "
3) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy
Olkusz na 2010 rok” wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy
Olkusz na 2010 rok” wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku Nr 2.1 „Plan wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok” wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej
uchwały,
6) w załączniku Nr 2.2 „Plan wydatków majątkowych
budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Miasta
i Gminy Olkusz na 2010 rok” otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku Nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok” wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
9) załącznik Nr 8a „Dochody i wydatki budżetu związane
z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2010 roku” otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
10) w załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olkusz
w 2010 roku” wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
11) w załączniku Nr 11 „Limity wydatków na Wieloletnie
Programy Inwestycyjne Miasta i Gminy Olkusz”
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do
niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 12 „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków publicznych pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Komisji Europejskiej na 2010 rok” otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
13) w załączniku Nr 14 „Prognoza łącznej kwoty długu
Miasta i Gminy Olkusz” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy Olkusz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami
szczególnymi.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45640 –

Poz. 5822
Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45641 –

Poz. 5822

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45642 –

Poz. 5822

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45643 –

Poz. 5822
Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45644 –

Poz. 5822

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45645 –

Poz. 5822

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45646 –

Poz. 5822
Załącznik nr 2.1
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45647 –

Poz. 5822

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45648 –

Poz. 5822

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45649 –

Poz. 5822
Załącznik nr 2.2
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45650 –

Poz. 5822

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45651 –

Poz. 5822
Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45652 –

Poz. 5822
Załącznik nr 4
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45653 –

Poz. 5822
Załącznik nr 5
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45654 –

Poz. 5822
Załącznik nr 6
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45655 –

Poz. 5822
Załącznik nr 7
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45656 –

Poz. 5822
Załącznik nr 8
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45657 –

Poz. 5822

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45658 –

Poz. 5822
Załącznik nr 9
do uchwały nr LIII/611/2010
Rady Miejskiej w Olkuszu
z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45659 –

Poz. 5822

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45660 –

Poz. 5822

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk
5822
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
zawarte pomiędzy: Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Miastem i Gminą Ciężkowice, zwaną dalej
„Przejmującym” w imieniu, której działa PAN JÓZEF
SZYMAŃSKI - Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pana Wojciecha Skrucha NIP 873 – 101 – 48 – 48
§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
Sejmiku Województwa Małopolskiego XLVII/741/10
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie
Ciężkowice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa chodnika przy DW 977 Tarnów – Konieczna w m.
Zborowice na długości około 290 mb”, oraz Uchwałę
Rady Gminy Nr XXXV/320/10 z dnia 19.08.2010 r.
w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje
wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 30 listopada 2010 roku.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2010
w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków, ul.
Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 200.000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci: kosztów poniesionych na przygotowanie zadania o wartości max 18.300,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
181.700,00 zł
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. . Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie na konto
Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji
na podstawie aneksu, o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a, na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 81.700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt
jeden tysięcy siedemset złotych 00/100) na podstawie
stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowe-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682

– 45662 –

go uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na 30 listopada 2010 roku.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2010r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od
określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
5823
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c) w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane w szczególności dotyczące zobowiązań finansowych
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez
ZDW
z wnioskiem
o przeniesienie
praw
i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na
rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na
szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji wraz z pozyskanymi gruntami na rzecz
Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:
Marszałek
Województwa Małopolskiego
Marek Nawara
Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Roman Ciepiela

Przejmujący:
Burmistrz Gminy
Józef Szymański

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 682
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2010 r.
zawarte pomiędzy: Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego,
z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka
Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ
- Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy
kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego
Pani Marty Tylek a Gminą Gromnik, zwaną dalej
„Przejmującym” w imieniu, której działa PAN BOGDAN
STASZ - Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Pani Stanisławy Wrony NIP 873 – 26 – 14 – 007
§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
Sejmiku Województwa Małopolskiego XLVII/741/10
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie
Gromnik wykonania zadania własnego pn.: „Budowa
chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją opadową przy
DW 997 w m. Chojnik o długości ok. 1177 mb”, oraz
Uchwałę Rady Gminy Nr XXXVIII/283/10 z dnia
22.07.2010 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 30 września 2011 roku.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w latach 2010 2011 w ramach środków finansowych zatwierdzonych
na dany rok przez Sejmik Województwa Małopolskiego
oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w 30–085 Kraków
ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 1.675.648,46 zł (słownie: jeden milion
sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 46/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci: kosztów poniesionych na przygotowanie zadania o wartości max 36.600,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
1.639.048,46 zł
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) , a w 2011 r. zapewni
środki w wysokości do 457.824,23 zł (słownie: czterysta
pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery
złote 23/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie aneksu do
niniejszej umowy oparciu o środki zabezpieczone
w budżecie Województwa Małopolskiego na dany rok.
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwoty dotacji zostaną określone ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o których mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie w poszczególnych latach na konto Przejmującego po określeniu
ostatecznych kwot dotacji na podstawie aneksu,
o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty
otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku
sporządzonego przez Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości 801.224,23 zł (słownie: osiemset jeden
tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 23/100), na
podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwoty finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostaną określone ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
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2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 4 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2010 roku do dnia 30 listopada, natomiast w 2011
roku do dnia 30 września.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania
3. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia do dnia 15 grudnia
każdego roku realizacji zadania. Przez wykorzystanie
dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na
które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonych przez Powierzającego w każdym roku realizacji zadania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych
kwot dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3.
terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowych środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie z prawem zamówień publicznych
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgło5824
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szeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) w SIWZ, w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane w szczególności dotyczące zobowiązań finansowych
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód
opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji wraz z pozyskanymi gruntami na rzecz
Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Marek Nawara

Wójt
Bogdan Stasz

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Roman Ciepiela

Skarbnik Gminy
Stanisława Wrona
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
zawarte pomiędzy: Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Miastem Grybów, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa PAN PIOTR PIECHNIK Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani
Janiny Ruda NIP 738 – 10 – 10 - 274
§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
Sejmiku Województwa Małopolskiego XLVII/741/10
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia Miasto
Grybów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa
chodnika wraz z odwodnieniem w pasie DW nr 981
Zborowice-Krzyżówka w m. Grybów - Biała Wyżna na
długości ok. 485,4 mb oraz przebudowa chodnika
w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Grybowie o długości ok.
820 mb.”, oraz Uchwałę Rady Miejskiej Nr L/270/2010
z dnia 12.07.2010 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 30 maja 2011 roku.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w latach 2010 2011 w ramach środków finansowych zatwierdzonych
na dany rok przez Sejmik Województwa Małopolskiego
oraz Radę Miejską.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w 30–085 Kraków
ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 570.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i składa się z robót dla
zakresu objętego zadaniem.
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.

3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), a w 2011 r. zapewni środki w wysokości do
185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy
złotych 00/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie aneksu
do niniejszej umowy oparciu o środki zabezpieczone
w budżecie Województwa Małopolskiego na dany rok.
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwoty dotacji zostaną określone ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o których mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie w poszczególnych latach na konto Przejmującego po określeniu
ostatecznych kwot dotacji na podstawie aneksu,
o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty
otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku
sporządzonego przez Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości 285.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), na podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej.
3. Kwoty finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostaną określone ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
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z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego uwierzytelnione za zgodność z oryginałem.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi, przy czym ceny
i wskaźniki kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają
uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 4 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2010 roku do dnia 30 listopada, natomiast w 2011
roku do dnia 30 maja.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia do dnia 15 grudnia
każdego roku realizacji zadania. Przez wykorzystanie
dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na
które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonych przez Powierzającego w każdym roku realizacji zadania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych
kwot dotacji w terminie do 15 dni od określonego w ust. 3.
terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowych środki
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
5825

Poz. 5825

d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane w szczególności dotyczące zobowiązań finansowych
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód
opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji wraz z pozyskanymi gruntami na rzecz
Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Marek Nawara

Burmistrz
Piotr Piechnik

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Roman Ciepiela

Skarbnik Miasta
Janina Ruda
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POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 lipca 2010 r.
zawarte pomiędzy: Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Gminą Trzyciąż, zwaną dalej „Przejmującym” w imieniu, której działa PAN ROMAN ŻELAZNY Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Edyta
Żuchowicz NIP 637 – 202 – 41 – 12
§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8
ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
Sejmiku Województwa Małopolskiego XLVII/741/10
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie
Trzyciąż wykonania zadania własnego pn.: „Budowa
chodnika, miejsc postojowych, zatok autobusowych
wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DW nr 794
w Zadróżu i Milonkach na odc. 140 od km 0+106 do
km1+371”, oraz Uchwałę Rady Gminy Nr LVII/289/2010
z dnia 21.07.2010 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego, Powierzający powierza,
a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 30 września 2011 roku.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w latach 2010 2011 w ramach środków finansowych zatwierdzonych
na dany rok przez Sejmik Województwa Małopolskiego
oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.
3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w 30–085 Kraków
ul. Głowackiego 56 zwany dalej ZDW.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi 1.729.766,74 zł (słownie: jeden milion
siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset
sześćdziesiąt sześć złotych 74/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci kosztów poniesionych na przygotowanie zadania o wartości max 68.000,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
1.661.766,74 zł

§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 188.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), a w 2011 r. zapewni
środki w wysokości do 676.883,37 zł (słownie: sześćset
siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy
złote 37/100) zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące
siedemset dziesięć złotych 00/100), w formie dotacji
celowej dla Przejmującego. Przekazanie dotacji nastąpi
na podstawie aneksu do niniejszej umowy oparciu
o środki zabezpieczone w budżecie Województwa Małopolskiego na dany rok.
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwoty dotacji zostaną określone ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o których mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie w poszczególnych latach na konto Przejmującego po określeniu
ostatecznych kwot dotacji na podstawie aneksu,
o którym mowa w ust. 5. w terminie do 15 dni od daty
otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku
sporządzonego przez Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacje udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości 398.514,32 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czternaście złotych
32/100) a w 2011 r. zapewni środki w wysokości do
398.269,05 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 05/100)
na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwoty finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostaną określone osta-
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tecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 4 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Strony ustalają termin zakończenia zadania
w 2010 roku do dnia 30 listopada, natomiast w 2011
roku do dnia 30 września.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia do dnia 15 grudnia
każdego roku realizacji zadania. Przez wykorzystanie
dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na
które dotacja została udzielona.
4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonych przez Powierzającego w każdym roku realizacji zadania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych
kwot dotacji w terminie do 15 dni od określonego
w ust. 3. terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.

Poz. 5826

6. Udzielone w ramach dotacji celowych środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie z prawem zamówień publicznych
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane w szczególności dotyczące zobowiązań finansowych
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód
opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji wraz z pozyskanymi gruntami na rzecz
Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
2. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego Porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
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§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Marek Nawara

Wójt
Gminy Trzyciąż
Roman Żelazny

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Roman Ciepiela

Skarbnik
Gminy Trzyciąż
Edyta Żuchowicz

5826

5827
5827

POROZUMIENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 14 września 2010 r.
zawarte pomiędzy: Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Powierzającym”, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Małopolskiego, z siedzibą: 31 – 156 Kraków, ul. Basztowa 22, reprezentowany
przez: PANA MARKA NAWARĘ - Marszałka Województwa Małopolskiego PANA ROMANA CIEPIELĘ - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Małopolskiego Pani
Marty Tylek a Gminą Stryszawą, zwaną dalej „Przejmującym”, w imieniu, której działa PAN JACEK ZAJĄC –
Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Sławomira Łaciaka NIP 552 – 10 – 25 – 436
§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 8 ust. 2 i 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm., oraz o Uchwałę
XLVIII/770/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie
Stryszawa wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa pobocza na chodnik przy DW nr 946 Żywiec –
Sucha Beskidzka w m. Stryszawa – etap V.”, oraz
Uchwałę Rady Gminy Nr XXXVII/279/10 z dnia
25.03.2010 r. w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego , Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje wykonanie powierzonego zadania.
2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
3. Porozumienie zostaje zawarte na okres realizacji
zadania tj. do dnia 31 grudnia 2010 roku.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2010
w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Radę Gminy.
2. Inspektora nadzoru dla części drogowej wyznacza ZDW.

3. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z siedzibą: 30–085 Kraków,
ul. Głowackiego 56, zwany dalej „ZDW”.
§ 3. Wartość szacunkowa zadania określonego powyżej, na podstawie wyceny dokonanej przez Przejmującego, wynosi orientacyjnie 200.000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100) i składa się z:
a) wkładu rzeczowego Przejmującego w postaci: kosztów poniesionych na przygotowanie zadania o wartości max 20.740,00 zł
b) robót dla zakresu objętego zadaniem o wartości
179.260,00 zł.
§ 4. 1. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Celem realizacji Powierzający uczestniczy
w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości zadania określonej w § 3.
3. Na realizację zadania powierzonego niniejszym
porozumieniem Powierzający zapewnił środki w 2010 r.
w wysokości do 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100), w formie dotacji celowej dla Przejmującego.
4. Przejmujący przedłoży do ZDW niezwłocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia uwierzytelnione
kopie kosztorysu inwestorskiego, przy czym ceny lub
inne wskaźniki kalkulacyjne wymagają uprzedniego
zaopiniowania przez ZDW.
5. Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po
dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego zadanie
w formie aneksu do niniejszego porozumienia przy
uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
6. Do zawarcia aneksów, o których mowa w § 4,
5 i 6 porozumienia, jak i w zakresie udzielonego upoważnienia Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego umocowany jest Dyrektor ZDW.
7. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 5
przez Powierzającego dokonywane będzie na konto
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Przejmującego po określeniu ostatecznej kwoty dotacji
na podstawie aneksu, o którym mowa w ust. 5. W terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez Przejmującego.
8. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 5. 1. Przejmujący uczestniczy w kosztach realizacji
zadania w wysokości do 50 % wartości zadania określonej w § 3. w ramach udziału finansowego oraz wkładu
rzeczowego w zakresie określonym w § 3 lit. a, na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.
2. Przejmujący posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację udziału finansowego w 2010 r.
w wysokości do 79.260,00zł (słownie: siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100)
na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy.
3. Kwota finansowego udziału Przejmującego
w kosztach realizacji zadania zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy realizującego
zadanie w formie aneksu do niniejszego porozumienia
przy uwzględnieniu zasad finansowania i rozliczania
określonych przez strony niniejszym porozumieniem.
§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie
z Ustawą Prawo zamówień publicznych wyłonienia
wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący niezwłocznie po dokonaniu wyboru
wykonawcy przedkłada do ZDW komplet dokumentacji
z postępowania tj.: ogłoszenie o zamówieniu, protokół
z postępowania, informację o wyborze wykonawcy wraz
z kopią oferty, kopią umowy, kopią kosztorysu ofertowego
uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie
faktur lub innych dowodów poniesionych nakładów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego.
3. W razie realizacji zadania przez gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy, Przejmujący niezwłocznie przekazuje stosowne dokumenty uwierzytelnione za zgodność z oryginałem potwierdzające
realizację zadania siłami własnymi oraz uwierzytelnione
za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, aktów notarialnych lub innych dowodów potwierdzających zrealizowanie wkładu rzeczowego, przy czym ceny i wskaźniki
kalkulacyjne, kosztorysy ofertowe podlegają uprzedniemu uzgodnieniu przez ZDW.
4. Na podstawie przedłożonych dokumentów
ZDW sporządza aneks do porozumienia zgodnie z § 4
ust. 5 oraz z § 5 ust.3.
§ 7. Termin realizacji zadania strony porozumienia
ustalają na grudzień 2010 roku.
§ 8. 1. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowofinansowego.
2. ZDW uczestniczy w odbiorach z tytułu współfinansowania zadania.
3. Przejmujący wykorzysta przyznaną dotacje
w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2010r.
Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona.
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4. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia
udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do 15 dni od
określonego w ust. 3 terminu wykorzystania dotacji.
5. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym
mowa w ust. 4 zobowiązuje się do przedłożenia do ZDW
uwierzytelnionej kopii protokołu odbioru robót potwierdzonego przez inspektora ZDW oraz dokumentów
i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty
wraz z oświadczeniem (informacją) o podleganiu opodatkowaniu podatkiem VAT.
6. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie
z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych.
7. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 9. Przejmujący oświadcza, że :
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie
z prawem zamówień publicznych.
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu przebudowy/remontu uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
c) w SIWZ w warunkach ogólnych umowy z wykonawca wprowadzi zapis, że wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.
d) pozyska teren pod inwestycje oraz ureguluje stosunki własnościowe z tym związane w szczególności dotyczące zobowiązań finansowych
§ 10. 1. Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie, Przekazujący wystąpi pisemnie do ZDW z informacją o planowanym jej przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia
przez ZDW z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Przekazującego pozwoleń wodnoprawnych na szczególne
korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód
opadowych do ziemi lub wód.
2. Przekazujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu
obiektu do użytkowania po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz
po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDW do pozwoleń
wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
całości inwestycji wraz z pozyskanymi gruntamina rzecz
Województwa Małopolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
§ 11. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego
2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Powierzającego.
§ 13. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonego zadania.
§ 14. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 15. Porozumienia sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Powierzającego, 2 dla Przejmującego, 3 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Powierzający:

Przejmujący:

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Marek Nawara

Wójt
Jacek Zając

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Roman Ciepiela

Skarbnik Gminy
Sławomir Łaciak
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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