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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 25 sierpnia 2014 r. pomiędzy:
Miastem Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, reprezentowanym przez:
Janusza Kubickiego

-

przy kontrasygnacie Emilii Wojtuściszyn -

Prezydenta Miasta Zielona Góra
Skarbnika Miasta Zielona Góra

zwane dalej „Miastem”,
a Powiatem Zielonogórskim z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego w imieniu którego działa:
Ireneusz Plechan

-

Starosta Powiatu Zielonogórskiego

Ryszard Górnicki

-

Wicestarosta Powiatu Zielonogórskiego

przy kontrasygnacie Edyty Dwojak

-

Skarbnika Powiatu Zielonogórskiego

zwane dalej „Powiatem”,
łącznie zwane „Stronami”.
Strony postanawiają co następuje:
§ 1. Realizując ideę rozwoju regionalnego i współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu
terytorialnego w odniesieniu do realizacji zadań własnych, Strony zawierają Porozumienie w sprawie realizacji
inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1053F (długość odcinka – 4,2 km)
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 w m. Kiełpin do skrzyżowania z drogą gminną nr 0024413F w m.
Jarogniewice na terenie gminy Zielona Góra w zakresie objętym Porozumieniem.
§ 2. 1. Przedmiotem porozumienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej nr 1053F (długość odcinka – 4,2 km) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 w m. Kiełpin
do skrzyżowania z drogą gminną nr 0024413F w m. Jarogniewice.
2. Odcinek drogi publicznej, którego dotyczy Porozumienie oznaczony jest na mapce będącej załącznikiem
do Porozumienia.
3. Powiat zobowiązuje się przekazać Miastu materiały i informacje niezbędne do wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
4. W zakresie określonym w ust. 1 Miasto przejmuje prawa i obowiązki Powiatu. Strony przy realizacji
Porozumienia zobowiązują się do współpracy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa
powszechnie obowiązującego oraz Porozumienia.
5. Powiat udziela Miastu pełnomocnictwa do reprezentowania go przed organami administracji budowlanej
w postępowaniu o uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń na budowę w celu realizacji inwestycji
określonej w ust. 1.
§ 3. 1. Zadanie przekazane Porozumieniem, Miasto wykona stosownie do obowiązujących przepisów
prawnych.
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2. Miasto zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Powiatowi dokumentacji projektowej zadania,
o którym mowa w § 1 a Powiat do jej przejęcia.
3. Powiat ma prawo kontrolowania zadania wynikającego z Porozumienia.
4. Miasto na realizację zadania określonego w § 1 zabezpieczy kwotę 100 000,- zł.
5. Miasto zobowiązuje się do sfinansowania zadania określonego w § 2 ust. 1 i pokrycia 100 % jego
rzeczywistych kosztów.
§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas do dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa
w § 1 nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy od daty podpisania porozumienia.
§ 5. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Porozumienia lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga Strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.
§ 6. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§ 8. § Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.
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Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F (długość odcinka – 4,2 km)
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 w m. Kiełpin
do skrzyżowania z drogą gminną nr 0024413F w m. Jarogniewice
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