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Porozumienie Nr 33.2014
Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wietrzychowice
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
zawarte w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. Romana Łucarza -Starostę
2. Mirosława Banacha -Wicestarostę
przy udziale Skarbnika Powiatu Anny Niedojadło,
a Gminą Wietrzychowice, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:
1. Leszka Zabiegała - Wójta Gminy Wietrzychowice
przy udziale Skarbnika Gminy Edwarda Pudło
§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 poz. 595 j.t. ) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.260.) oraz art. 8 ust. 2a,3,4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w miejscowości
Demblin przy drodze powiatowej nr 1336K relacji Zaborów-Wietrzychowice”.
§ 3. 1. Inwestorem zadań ustanawia się Gminę Wietrzychowice.
2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadań.
3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.
§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadań określonych w § 2 w następujący
sposób:
1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację w wysokości 54 324 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery
tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote) na wykonanie tego zadania.
2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tych zadań,
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.
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§ 5. 1. Dotację w kwocie 54 324 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 32 8589 0006 0130 0000
0097 0007 w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział Wietrzychowice w następujący sposób:
100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadań pod warunkiem przedłożenia przez
Inwestora rozliczenia zadań wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez
wykonawcę zadań
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: 15 grudzień 2014 r.
2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadań wykonuje Gmina.
4. Gmina przed przekazaniem na majątek Powiatu zobowiązuje się do dokonywania corocznych
przeglądów stanu technicznego wykonanych chodników potwierdzanych protokołami przeglądu.
5. Wykonane chodniki zostaną przekazane na majątek Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu
gwarancji.
§ 7. Gmina zobowiązuje się do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na przedmiotowych
chodnikach po przekazaniu na majątek Powiatu.
§ 8. 1. W przypadku konieczności remontu chodnika opisanego w § 2 niniejszego porozumienia, po
przekazaniu na majątek Powiatu remont będzie realizowany na zasadach współfinansowania z Gminą na
podstawie odrębnego porozumienia z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2.
2. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach zadania określonego w ust. 1 w następujący sposób:
1) Powiat zabezpieczy w swoim budżecie określoną dotację w danym roku budżetowym.
2) Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania remontu,
jednak nie mniej niż 50% łącznej wartości zadania.
§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.
§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
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