
 

 

POROZUMIENIE NR RZ.031.4.2016 

POMIĘDZY POWIATEM LEGNICKIM A GMINĄ LEGNICKIE POLE 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

zawarte w Legnicy pomiędzy: 

Powiatem Legnickim z siedzibą w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

Janiny Mazur – Starosty Legnickiego, 

Krzysztofa Sowińskiego – Wicestarosty, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Tadeusza Rasały, 

zwanym dalej Powiatem 

a 

Gminą Legnickie Pole z siedzibą w Legnickim Polu, przy ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, 

reprezentowaną przez: 

Henryka Babuśkę – Wójta Gminy, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Koryś, 

zwaną dalej Gminą, 

o następującej treści: 

Powiat Legnicki i Gmina Legnickie Pole na drodze współpracy, celem wykonania zadania publicznego, na 

podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 

5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445  

z późn. zm.) oraz uchwały nr XII/76/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

powierzenia zadania publicznego i uchwały nr VIII/45/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 maja 2015 

r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego oraz uchwały nr VII/29/2015 Rady Gminy Legnickie 

Pole z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu  

w formie sfinansowania wydatków zawierają niniejsze porozumienie. 

§ 1. 1. Celem porozumienia jest realizacja zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu 

południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D, na działce ew. nr 366 w miejscowości Taczalin, gm. 

Legnickie Pole, obejmującego budowę chodników, zatok postojowych, wykonanie odwodnienia liniowego, 

wymiany istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej. 

2. Wartość łączna zadania oszacowana została na kwotę brutto 500  000,00zł (pięćset tysięcy złotych). 

§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do: 
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1) wykonania na swój koszt dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia, o którym 

mowa w § 1 ust. 1; 

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1; 

3) wyboru wykonawcy realizującego przedmiot porozumienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania określonego w § 1 ust. 1; 

5) przekazania Powiatowi po zakończeniu realizacji zadania wartości wykonanych robót protokołami PT wraz 

z kserokopią dokumentów odbiorowych robót. 

2. Powiat udziela zgody na dysponowanie nieruchomością na działce nr 366 dr w Taczalinie, gm. Legnickie 

Pole w zakresie niezbędnym do wykonania zadania określonego w § 1 ust. 1 oraz na nieodpłatne zajęcie pasa 

drogowego na czas realizacji zadania przez Gminę. 

§ 3. 1. Strony ustalają termin realizacji zadania do 31 grudnia 2016 r. 

2. Odbiór przedmiotu umowy oraz przekazanie do użytkowania odbędzie się przy udziale przedstawicieli 

Powiatu i Gminy i nastąpi po zakończeniu realizacji całego zadania, określonego w § 1 ust. 1. 

§ 4. 1. Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia. 

2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie wygasa z dniem realizacji zadania opisanego w § 1 ust. 1. 

4. Porozumienie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

5. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Starosta Legnicki: 

J. Mazur 

Wicestarosta: 

K. Sowiński 

Skarbnik Powiatu: 

T. Rasała 

Wójt Gminy: 

H. Babuśka 

Skarbnik Gminy: 

A. Koryś 
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