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POROZUMIENIE NR 1
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
o wspólnym wykonaniu zadania publicznego
na podstawie uchwały Nr XXV/265/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 kwietnia 2017 r. oraz
uchwały Nr XXVIII/291/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r, pomiędzy:
Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, plac Wspólnoty 1,
reprezentowaną przez: Tadeusza Wójtowicza – Wójta Gminy Wielka Wieś
a
Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, Rynek 1,
reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów
Strony zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Gmina Zabierzów i Gmina Wielka Wieś zgodnie postanawiają wykonać w drodze
współfinansowania zadanie publiczne pn. „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości
Ujazd Gmina Zabierzów oraz w miejscowości Tomaszowice Gmina Wielka Wieś”, polegające na budowie
chodnika w miejscowości Ujazd i Tomaszowice.
2. Gmina Wielka Wieś ze swojego budżetu udziela Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w wysokości 27 303,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzy złote 50/100)
z przeznaczeniem na wykonanie zadania wskazanego w ust. 1.
§ 2. 1. Inwestorem zadań wymienionych w § 1 jest Gmina Zabierzów.
2. Do realizacji zadań wymienionych w § 1 upoważnia się Gminę Zabierzów.
§ 3. 1. Strony ustalają, iż koszt wykonania zadania opisanego w § 1, ust. 1 wynosi 54 607 złotych brutto.
2. Strony ustalają, że finansowanie zadania opisanego w § 1 nastąpi w proporcji 50% Gmina Zabierzów
i 50% gmina Wielka Wieś.
§ 4. 1. W ramach realizacji zadania Gmina Zabierzów zorganizuje i przeprowadzi postępowanie
przetargowe na wybór wykonawcy i będzie nadzorowała wykonanie robót.
2. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 5. 1. Gmina Wielka Wieś zobowiązuje się przekazać Gminie Zabierzów środki finansowe określone
w § 1 na rachunek bankowy prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Zabierzów Nr konta
85 8591 0007 0030 0000 0879 0008 nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Urzędu Gminy
Zabierzów kopii faktury wraz z protokołem odbioru końcowego robot.
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2. Gmina Zabierzów zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane od Gminy Wielka Wieś środki finansowe
wyłącznie na cel określony w § 1.
3. Gmina Zabierzów zobowiązuje się do zakończenia zadań drogowych wymienionych w § 1 najpóźniej do
dnia 30 listopada 2017 r.
4. Gmina Zabierzów zawiadomi Gminę Wielka Wieś o terminie odbioru końcowego robót drogowych
wymienionych w § 1, celem oddelegowania upoważnionego przedstawiciela do wzięcia udziału w komisji.
5. W terminie 21 dni po wykonaniu zadań drogowych wymienionych w § 1, Gmina Zabierzów przedłoży
Gminie Wielka Wieś sprawozdanie z ich realizacji, zawierające spis kosztów, kopie umów oraz faktur.
§ 6. Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają
zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Wielka Wieś w ciągu 21 dni od terminu wskazanego w § 5 ust. 5.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia
27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j. w Dz.U. z 2016 r poz. 1870 ze zm.) .
§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Gmina Zabierzów:
Wójt Gminy Zabierzów
Elżbieta Burtan

Gmina Wielka Wieś:
Wójt Gminy Wielka Wieś
Tadeusz Wójtowicz

