DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 1 października 2014 r.
Poz. 5402
POROZUMIENIE Nr 3/2014
w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
zawarte w Wieliczce, w dniu 2.09.2014 r., pomiędzy Powiatem Wielickim, zwanym dalej
„Powierzającym”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wielickiego, reprezentowany przez:
1. Jacka Juszkiewicza - Starostę Wielickiego
2. Mirosława Mrozowskiego - Wicestarostę Wielickiego a Gminą Niepołomice zwaną dalej
„Przejmującym” w imieniu której działa Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami), art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj., Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami), w związku
z art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn.
zmianami) oraz Uchwałą Nr XXX/251/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25.06.2014 r. i Uchwałą
Nr XXXIX/562/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27.03.2014 r. strony ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości
Powiatu obejmujące przebudowę drogi powiatowej nr 2011K Kraków - Niepołomice, polegającą na budowie
chodnika wzdłuż ul. Grabskiej w Niepołomicach.
2. Realizacja zadania określonego w ust. 1 nastąpi w ramach gminnego projektu pn.: „Budowa
infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – vol. II”,
dofinansowywanego przez „Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój
strefy aktywności gospodarczej Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha”.
3. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym do
prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
4. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji zadania określonego w ust. 1.
§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w latach 2014 - 2015 w ramach środków finansowych zatwierdzonych
przez Radę Powiatu Wielickiego oraz Radę Miejską w Niepołomicach.
2. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg
Powiatowych w Wieliczce z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 13A, 32–020 Wieliczka, zwany dalej „ZDP”.
§ 3. 1. Wartość szacunkowa zadania określonego w § 1 ust. 1, na podstawie wyceny dokonanej przez
Przejmującego, wynosi orientacyjnie 3 256 446,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy
czterysta czterdzieści sześć złotych 00/100).
2. Środki finansowe na realizację zadania zapewnia Przejmujący z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Powierzający zapewnia środki finansowe do
wysokości 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100) w formie dotacji celowych, w tym:
1) w 2014 r., do wysokości 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),oraz
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2) w 2015 r., do wysokości 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
4. Wszelkie nieprzewidziane wydatki na roboty dodatkowe, nie wchodzące w zakres zadania określonego
w § 1 ust. 1, a niezbędne do jego realizacji zostaną w całości sfinansowane przez Przejmującego.
5. Przekazanie przez Powierzającego pomocy finansowej w formie dotacji celowych, o których mowa
w ust. 3 dokonane będzie w latach, w których dotacje te zostaną udzielone, na konto Przejmującego w terminie
14 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku sporządzonego przez Przejmującego.
6. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Powierzającego.
§ 4. 1. Strony porozumienia ustalają, że wyłonienia wykonawcy zadania i zawarcia umowy dokona
Przejmujący.
2. Przejmujący dokonuje odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania dokonuje jego
odbioru końcowego.
3. Powierzający będzie uczestniczyć w odbiorze końcowym z tytułu współfinansowania zadania.
§ 5. Termin realizacji zadania, określonego w § 1 ust. 1 planowany jest na lata 2014 – 2015.
§ 6. 1. Przejmujący wykorzysta przyznane dotacje, w terminie do dnia 31 grudnia roku budżetowego,
w którym zostaną one udzielone. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na
które dotacja została udzielona.
2. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonych przez Powierzającego dotacji w terminie do
dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym zostaną one udzielone.
3. Przejmujący zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanych dotacji w terminie do dnia 31 stycznia roku
następującego po roku budżetowym, w którym zostaną one udzielone.
4. Przejmujący w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, przedłoży ZDP uwierzytelnioną kopię
protokołu odbioru robót oraz dokumentów i dowodów księgowych zatwierdzonych do wypłaty, a także
zbiorcze rozliczenie wydatkowanych środków podpisane przez Burmistrza i Skarbnika.
5. Udzielone w ramach dotacji celowych środki niewykorzystane i nierozliczone w terminie określonym
w ust. 1 - 3 lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, a także pobrane nienależnie, lub w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi na rachunek Powierzającego zgodnie z art. 250-252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania i rozliczenia oraz zwrotu
niewykorzystanej dotacji.
§ 7. Przejmujący oświadcza, że:
a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.),
b) roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę/zgłoszeniu
uzyskanych odpowiednio we właściwym w sprawie organie oraz zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
§ 8. 1. Po zakończeniu inwestycji Przejmujący wystąpi pisemnie do ZDP z informacją o planowanym jej
przekazaniu. Informacja ta będzie podstawą do wystąpienia przez ZDP z wnioskiem o przeniesienie praw
i obowiązków wynikających z wydanego wcześniej na rzecz Gminy Niepołomice pozwolenia wodnoprawnego
na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód.
2. Przejmujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu odbioru końcowego i czynności formalno prawnych zgodnie z prawem budowlanym oraz po uzyskaniu tytułu prawnego przez ZDP do pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi
lub wód, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania całości inwestycji, na rzecz Powiatu Wielickiego
w trwałym zarządzie ZDP.
§ 9. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień
publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz prawa budowlanego.
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§ 10. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem
zadania.
§ 11. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby
Powierzającego.
§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 14. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
Powierzający:

Przejmujący:

Starosta Wielicki
Jacek Juszkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Roman Ptak

Wicestarosta Wielicki
Mirosław Mrozowski

