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POROZUMIENIE Nr 09/SIR/2018
Zawarte w dniu 9.04.2018 r. w Oświęcimiu,
na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w sprawie przekazania
zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K – pomiędzy:
Zarządem Powiatu w Oświęcimiu, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, który
reprezentuje:
1. Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski
2. Jarosław Jurzak – Wicestarosta Oświęcimski
zwanym dalej Zarządem
a
Burmistrzem Gminy Kęty dr inż. Krzysztofem Janem Klęczarem, 32-650 Kęty, Rynek 7
zwanym dalej Burmistrzem
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie Burmistrzowi zarządu nad odcinkiem drogi
powiatowej nr 1842K w celu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K
ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś” zgodnie z uchwałą
Nr XLIII/401/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21.03.2018r. oraz uchwałą Nr XLIII/390/2018 Rady
Miejskiej w Kętach z dnia 23.02.2018 r.
§ 2. Zarząd Powiatu przekazuje Burmistrzowi zarząd nad drogą powiatową nr 1842K ul. Jana Kantego
w Kętach (odcinek od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś) w zakresie niezbędnym do realizacji
zadania, o którym mowa w §1 w charakterze inwestora.
§ 3. Burmistrz w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych zobowiązuje się do wyboru wykonawcy.
§ 4. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 określone zostaną
w odrębnej umowie.
§ 5. Termin realizacji zadania ustala się na czas jego realizacji.
§ 6. Zmiany niniejszego porozumienia, w tym jego rozwiązanie, wymagają formy pisemnej w formie
aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
o drogach publicznych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, finansach publicznych i kodeksu
cywilnego.
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§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.
§ 9. Porozumienie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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