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POROZUMIENIE∗ NR 8.2012
POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY RYGLICE
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381K relacji Tuchów - Zalasowa - Lubcza Dęborzyn w miejscowości Lubcza
zawarte w dniu 28 czerwca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem,
reprezentowanym przez:
1. Mieczysława Krasa -Starostę
2. Mirosława Banacha -Wicestarostę
przy udziale Skarbnika Powiatu: Anny Niedojadło
a Gminą Ryglice, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:
1. Teresę Połoską - Burmistrza Ryglic
w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.)oraz art. 8
ust. 2a, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.).
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej 1381K TUCHÓW - ZALASOWA - LUBCZA - DĘBORZYN wraz z odwodnieniem na
działce 1402/1 położonej w miejscowości Lubcza gmina Ryglice
§ 3. 1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Ryglice.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 2 w następujący
sposób:

∗

Ostatni wymagany bezpieczny podpis elektroniczny złożony pod wersją elektroniczną niniejszego porozumienia,
stanowiącą w myśl przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wyłączną
podstawę jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, złożony został w dniu 2 sierpnia 2012 r., natomiast
porozumienie zostało zawarte w dniu 28 czerwca 2012 r., kiedy złożony został ostatni wymagany podpis pod wersją
papierową porozumienia, równorzędny co do skutków prawnych z bezpiecznym podpisem elektronicznym”.
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1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację w wysokości 70 799 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tego
zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań określonych w § 2 tego porozumienia.
3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę
w związku z realizacją czynności określonych w § 3 ust. 2 i 3.
§ 5. 1. Dotację w kwocie 70 799 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 94 8589 0006 0050 0000 0084
0001 w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie o/Ryglice w następujący sposób: 100% dotacji zostanie
przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia
zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania
2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu
Tarnowskiego określonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości
wykonanych zadań.
3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli
realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie
z siedzibą w Zgłobicach.
§ 6. 1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2012 r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.
4. Gmina przed przekazaniem na majątek Powiatu zobowiązuje się do dokonywania corocznych
przeglądów stanu technicznego wykonanych chodników, potwierdzanych protokołami przeglądu.
5. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Gmina zobowiązuje sie do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na przedmiotowym
chodniku.
§ 8. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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