
POROZUMIENIE

W sprawie powierzenia Gminie Nowogrodziec realizacji zadania pn. „Remont drogi 
wewnętrznej  nr  354 we wsi  Brzeźnik,” w zakresie  realizacji  robót  będących
zadaniem własnym Gminy  Bolesławiec  oraz  przyjęcia  pomocy  rzeczowej  na  rzecz
Gminy Bolesławiec od Gminy Nowogrodziec.

zawarte w dniu ………………………..2014 r. pomiędzy Gminą Bolesławiec, z siedzibą:  
ul. Teatralna 1 a, 59-700 Bolesławiec NIP: 612-16-36-303 REGON:230821457

reprezentowaną przez:

Andrzeja Dutkowskiego                           – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Franciszka Popka      -  Skarbnika Gminy 

zwaną dalej „Gminą Bolesławiec”

a

Gminą Nowogrodziec, z siedzibą: ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

NIP:612-16-36-266 REGON 230821581

reprezentowaną przez :

Roberta Marka Relicha                            – Burmistrza

Przy kontrasygnacie Ireny Johna – Rudko  - Skarbnika Gminy        

zwaną dalej „Gminą Nowogrodziec” 

na podstawie:

-   Uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVI/282/14 z dnia 24 września 2014 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bolesła-
wiec i Gminą Nowogrodziec w zakresie powierzenia Gminie Nowogrodziec zada-
nia  publicznego  polegającego  na remoncie  drogi  wewnętrznej  nr  354 we wsi
Brzeźnik.

-    Uchwały Rady Gminy Nowogrodziec nr Nr LII/389/14 z dnia  12 sierpnia 2014
roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla  Gminy  Bolesławiec  oraz
przejęcia  do  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  remontu  drogi
wewnętrznej nr 354 we wsi Brzeźnik.

-  Oświadczenia  Burmistrza  Gminy  Nowogrodziec  z  dnia  19.08.2014r.
o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania w zakresie remontu
drogi wewnętrznej nr 354 we wsi Brzeźnik,

postanawia się, co następuje:



§ 1

1.W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wewnętrznej nr 354 strony
deklarują wolę współdziałania w roku 2014 przy realizacji zadania pn. „Remont drogi 
wewnętrznej nr 354 we wsi Brzeźnik” w ramach którego przewiduje się:

a) Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej,

b) Zgłoszenie oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi nadzorami,

2. Całkowity koszt realizacji zadania określonego w ust.1 oszacowany jest na kwotę
    52 000,00 zł.

3. Przewidywany termin zakończenia zadania określonego w § 1 ust.1 ustala się na
…………………………………….2014 roku.

§ 2

Gmina Nowogrodziec zobowiązuje się do :

1. Wykonania zadania określonego w § 1 ust.1.

2. Wykonania  wszystkich  czynności  zgodnie  z  wydanymi  warunkami,
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

3. Wyłonienia  wykonawcy  zadania  dla  zakresu,  o  którym mowa w §  1  ust.1
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” i zawarcie z nim umowy.

4. Przeprowadzenia odbioru końcowego oraz rozliczenia końcowego zadania.

5. Po zakończeniu realizacji  zadania przekazania  „Gminie Bolesławiec” pomocy
rzeczowej w formie nakładów finansowych w łącznej kwocie 52 000,00 zł.

6. Po  zakończeniu  realizacji  zadania  powierzonego  do  realizacji  Gminie
Nowogrodziec  nakłady  zostaną  przekazane  przez  Gminę  Nowogrodziec  na
rzecz Gminy Bolesławiec na podstawie protokołu przekazania – PT, o łącznej
kwocie, o której mowa w § 1 ust.2 

7. Po  zakończeniu  realizacji  przekazania  Gminie  Bolesławiec  kompletnych
niezbędnych dokumentów odbiorowych oraz kompletu dokumentacji.

8. Powiadomienia  przedstawiciela  Gminy  Bolesławiec  o  odbiorze  końcowym
realizowanego zadania, celem umożliwienia uczestnictwa w tych czynnościach.

                                                 § 3

Gmina  Nowogrodziec  przekaże  na  realizację  zadania  pomoc  rzeczową  w  kwocie
52 000,00 zł,  rozumianą jako poniesienie  wydatków remontowych na  powierzone
zadanie, co stanowi 100% całkowitej, szacunkowej wartości zadania.



§4

Niniejsze  porozumienie  upoważnia  Gminę  Nowogrodziec  do  dysponowania  przy
realizacji zadania określonego w § 1 ust.1 gruntami tworzącymi pas drogowy drogi
wewnętrznej nr 354 we wsi Brzeźnik na cele budowlane.

§ 5

1. Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  zadania  z  ramienia  Gminy  Bolesławiec
będzie Halina Kidoń

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania z ramienia Gminy Nowogrodziec
będzie ……………………………………………

§ 6

Zmiany  postanowień  porozumienia  wymagają  aneksu  w  formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

§ 7

W zakresie  nieuregulowanym treścią  niniejszego  porozumienia  mają zastosowanie
przepisy  Kodeksu  Cywilnego,  ustawy  o  finansach  publicznych  a  w  szczególności
zapisy art.251 i 252 ustawy oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Porozumienie  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

         § 10

Niniejsze  Porozumienie  podlega  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Gmina Bolesławiec                                 Gmina Nowogrodziec


