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POROZUMIENIE NR DG.032.10.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Powiat Świebodziński, zwany dalej „Powiatem”,
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta – Zbigniew Szumski,
2. Wicestarosta – Mieczysław Czepukowicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak
oraz
Gmina Skąpe, zwana dalej „Gminą”,
w imieniu której działa:
Wójt – Zbigniew Woch
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Brygidy Sewohl
działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2017r., poz. 1868) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1875), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222),
art. 216 ust. 2 pkt 3, art. 220 ust. 1, art. 250, art. 251, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz uchwał: Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XXXIII/226/2017
z dnia 20 grudnia 2017r. i Rady Gminy Skąpe nr XXXV/326/2017r. z dnia 21 grudnia 2017r.
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat powierza Gminie wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F
w m. Ołobok w zakresie budowy chodnika.”
2. Gmina, pełniąc rolę inwestora, zobowiązuje się do:
1) wyłonienia wykonawcy zadania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) poprowadzenia procesu inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o drogach
publicznych,
3) zawiadomienia Powiatu o terminie rozpoczęcia prac oraz terminie odbioru końcowego zadania,
4) nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu zrealizowanego przedmiotu niniejszego porozumienia, po
podjęciu przez Radę Gminy Skąpe stosownej uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi
Świebodzińskiemu.
§ 2. 1. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1, szacuje się na 187.000,00zł (słownie: sto
osiemdziesiąt siedem tysięcy zł 00/100).
2. Powiat i Gmina pokryją po 50% kosztów realizacji zadania.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 151

3. Powiat przekaże dotację określoną w ust. 2 na rachunek bankowy Gminy Skąpe o numerze
701020 54020000 00020027 6899, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez Gminę rozliczenia,
z zastrzeżeniem, że za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Powiatu.
4. Termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2018 r.
5. Rozliczenie przekazanej dotacji, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania nastąpi do
15 stycznia 2019 r.
6. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, w części niewykorzystanej lub wykorzystanej
niezgodnie z ich przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu, w terminie do 15 stycznia 2019 r.
§ 3. Powiat w sprawach dotyczących realizacji porozumienia reprezentuje naczelnik Wydziału Dróg
w Starostwie Powiatowym.
§ 4. W imieniu Gminy nadzór nad całością spraw związanych z realizacją zadania objętego porozumieniem
sprawuje inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych.
§ 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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