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Porozumienie nr BZP.021.1.2014
z dnia 13.10.2014 r.
Powiat Świebodziński, zwany dalej „Powiatem”,
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta – Zbigniew Szumski,
2. Wicestarosta – Jakub Jarecki
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak
oraz
Gmina Skąpe, zwana dalej „Gminą”,
w imieniu której działa:
Wójt – Zbigniew Woch
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jarosława Wisza
działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XL/301/2014
z 28 lipca 2014r.
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat powierza Gminie wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika w Niekarzynie na potrzeby
rozwoju turystyki w miejscowości” polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1205F w zakresie
utwardzenia kostką betonową ciągu pieszego na działkach nr 283, 234/1, obręb Niekarzyn, gm. Skąpe.
2. Gmina, pełniąc rolę inwestora, zobowiązuje się do:
1) opracowania dokumentacji technicznej,
2) wyłonienia wykonawcy zadania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) poprowadzenia procesu inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o drogach
publicznych,
4) poniesienia całości kosztów realizacji zadania,
5) zawiadomienia Powiatu o terminie odbioru końcowego zadania,
6) nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu zrealizowanego przedmiotu niniejszego porozumienia po
zakończeniu siedmioletniego okresu trwałości projektu ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
§ 2. Termin wykonania zadania ustala się do 31 grudnia 2014 r.
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§ 3. Powiat w sprawach dotyczących realizacji porozumienia reprezentuje Naczelnik Wydziału Dróg
w Starostwie Powiatowym, Pani Marzena Kościukiewicz.
§ 4. W imieniu Gminy nadzór nad całością spraw związanych z realizacją zadania objętego
porozumieniem sprawuje Pan Paweł Golimento.
§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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