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POROZUMIENIE NR WOK.032.61.2015
z dnia 13 lipca 2015 r.
zawarte pomiędzy:
Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez:
1. Waldemara Dombka - Starostę Gliwickiego
2. Ewę Jurczygę - Wicestarostę Powiatu Gliwickiego
zwanym w dalszej części „Przekazującym”
a
Powiatem Strzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, z siedzibą w Strzelcach
Opolskich ul. Jordanowska 2, w imieniu którego działają:
1. Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki
2. Janusz Żyłka - Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego
zwany w dalszej części „Przejmującym”
Działając na podstawie:
1) art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zmianami);
2) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 460);
3) uchwały nr VIII/75/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania
Powiatowi Strzeleckiemu zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2940S;
4) uchwały nr IX/94/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia
zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową
zostaje zawarte Porozumienie o następującej treści:
§ 1.1. Droga powiatowa nr 2940S i nr 14570 na odcinku Rudziniec-Niezdrowice łączy dwa województwa:
województwo śląskie i województwo opolskie oraz dwa powiaty: powiat gliwicki i powiat strzelecki.
Na odcinku od Wydzierowa do Niezdrowic o długości ok. 860 m przebieg ww. dróg powiatowych jest wspólny
tzn. granica administracyjna przebiega w jezdni istniejącej drogi publicznej.
2. Powiat Gliwicki powierza Powiatowi Strzeleckiemu prowadzenie zadania z zakresu zarządu drogami
powiatowymi, zwanego dalej „zadaniem” polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na remont
drogi powiatowej nr 2940S w ramach planowanego zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2940S i 1457O
na odcinku RudziniecNiezdrowice”.
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3. Powiat Strzelecki zleci wykonanie zadania wskazanego w ust. 2 zgodnie z procedurą określoną
w uchwale nr 27/2015 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich.
4. Zakres dokumentacji będzie obejmował wymianę nawierzchni bitumicznej, wykonanie mijanek i oznakowania
drogowego na podstawie projektu zmiany stałej organizacji ruchu.
5. Dokumentacja projektowa określi szczegółowy podział zakresu rzeczowo-finansowego zadania na poszczególne
Powiaty z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu granicy administracyjnej w pasie drogowym.
6. Strony porozumienia ustalają, że wszelkie skutki prawne i finansowe zawarcia umowy z Wykonawcą
zadania ponosi Powiat Strzelecki.
§ 2. Do obowiązków Przejmującego należy w szczególności:
a) zapewnienie finansowania zadania,
b) sprawdzenie zasadności i prawidłowości wystawianych przez Wykonawcę faktur,
c) dokonanie odbioru i rozliczenie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) przedkładanie na żądanie Przekazującego dokumentów dotyczących realizacji zadania.
§ 3.1. Szacowana wartość zadania wynosi 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
2. Powiat Gliwicki zapewni na realizację zadania dotację celową z budżetu powiatu w wysokości 8 000 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Dotacja będzie przekazana po zrealizowaniu zadania i przedstawieniu
przez Przejmującego potwierdzonych pod względem prawidłowości i zasadności przez Skarbnika fakturami
wystawionymi przez Wykonawcę, w czasie umożliwiającym zachowanie umownych terminów płatności, nie
później niż 14 dni od otrzymania kserokopii opisanych faktur.
3. Wartość dotacji Powiatu Gliwickiego może ulec zmianie przy zachowaniu procentowego udziału 50/50
w przypadku, gdyby rzeczywista wartość zadania ustalona po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego do 30 000 euro odbiegła od wartości szacunkowej do tego zadania.
§ 4. Powiat Strzelecki zapewni dla realizacji zadania:
a) środki z budżetu Powiatu Strzeleckiego na pokrycie wartości zadania,
b) czynny udział Powiatu Gliwickiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
w czynnościach związanych z wyborem rozwiązań projektowych związanych z remontem drogi
powiatowej nr 2940S.
§ 5.1. Rozliczenie zadania określonego w § 1, nastąpi na podstawie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Powiat Strzelecki zapewni udział Powiatu Gliwickiego reprezentowanego przez przedstawiciela Zarządu
Dróg Powiatowych w Gliwicach w czynnościach odbioru zadania od Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia
przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach uzasadnionych pisemnych zastrzeżeń
do jakości wykonanych prac, Powiat Strzelecki odmówi odbioru dokumentacji projektowej od Wykonawcy,
stosownie do okoliczności faktycznych lub prawnych w całości lub w części.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego i Opolskiego.
§ 7. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
o samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze w celu
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.
Starosta Gliwicki

Starosta Strzelecki

Waldemar Dombek

Józef Swaczyna

Wicestarosta
Powiatu Gliwickiego

Wicestarosta
Powiatu Strzeleckiego

Ewa Jurczyga

Janusz Żyłka

