
- Projekt -
Uchwała Nr XLV /....../2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Marklowice  na
realizację zadań przy drogach powiatowych. 

                     

Na  podstawie  art.  9  ust.  1  w  związku  z  art.  6  ust.  1  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
i  art. 167 ust. 2 pkt 1 i 5,  art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2005r., nr 249, poz. 2104).

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Marklowice na realizację zadań przy
drogach powiatowych na terenie Gminy Marklowice.

§ 2

Porozumienie z Gminą Marklowice stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik 
do uchwały Nr XLV/ ...../2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

POROZUMIENIE nr .........../2006
zawarte w dniu ...................

pomiędzy: 

Powiatem  Wodzisławskim  reprezentowanym  przez  Zarząd  Powiatu,  w  imieniu  którego
działają:
1. Jan Materzok – Starosta Powiatu Wodzisławskiego
2. Józef Żywina - Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego

zwanymi dalej „Powiatem”
a

Gminą Marklowice reprezentowaną przez:

Tadeusza Chrószcz - Wójta Gminy Marklowice

zwaną dalej „Gminą”

Strony  porozumienia,  działając  na  podstawie  art.  175  ustawy z  dnia  30  czerwca  2005r.
o  finansach  publicznych (  Dz.  U.  z  2005r.,  Nr  249,  poz.  2104)  z  zachowaniem przepisu
art. 167 ust. 2 pkt 5 tejże ustawy, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142,
poz. 1592 ze zm.) i  art. 13 pkt 6 lit.  a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2005r., Nr 190,
poz. 1606), ustaliły, co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest pomoc finansowa Gminy dla Powiatu na realizację niżej
wymienionych zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy  Marklowice.:

1) „Remont chodnika przy ul.  Wiosny Ludów - na odcinku od ul. Bławatkowej do
ul. Kormoranów”.

2) „Wykonanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania: „Budowa  chodnika  wraz
z kanalizacją deszczową wzdłuż ul. Wiosny Ludów w Marklowicach (na odcinku
od ul. Bukowej do ul. Jarzębinowej)”. 

2. Ustala się następujący udział finansowy Gminy w realizacji zadań w roku 2006:
1) „Remont chodnika przy ul.  Wiosny Ludów -  na odcinku od ul.  Bławatkowej do

ul. Kormoranów”–   50. 000 zł.
2) „Wykonanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania: “Budowa  chodnika  wraz

z kanalizacją deszczową wzdłuż ul. Wiosny Ludów w Marklowicach (na odcinku  od
ul. Bukowej do ul. Jarzębinowej)” – 3. 000 zł.

3. Ustala się następujący udział finansowy Powiatu w realizacji zadań w roku 2006:
1) „Remont  chodnika przy ul.  Wiosny Ludów -   na odcinku od ul.  Bławatkowej  do

ul. Kormoranów”–   50. 000 zł.



2) „Wykonanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania: “Budowa  chodnika  wraz
z kanalizacją deszczową wzdłuż ul. Wiosny Ludów w Marklowicach (na odcinku  od
ul. Bukowej do ul. Jarzębinowej)” – 3. 000 zł.

4. W przypadku, gdy po wykonaniu w/w zadań, kwoty określone w  ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu na realizację tych zadań będą mniejsze, wówczas udział Powiatu i  Gminy liczy
się proporcjonalnie.

5. Zarząd Powiatu po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta, może udział Gminy na w/w zadania
pozostały  po  ich  wykonaniu,  przeznaczyć  na  inne  zadania  drogowe  na  drogach
powiatowych na terenie Gminy Marklowice. 

6. Zarząd Powiatu może przeznaczyć pozostałe po wykonaniu w/w zadań środki własne na
inne zadania drogowe na drogach powiatowych na terenie Gminy Marklowice.

7. Dotacja celowa w kwocie określonej w § 1 ust.  2 w roku budżetowym 2006 zostanie
przekazana  Powiatowi  przez  Gminę  Marklowicę  na  konto  Starostwa
Powiatowego  w  Wodzisławiu  Śl.  w  GETIN  BANK  S.A.  o/Jastrzębie  Zdrój
nr  90156010940000925000001313,  w terminie  14  dni  od  daty  podpisania  odbioru
końcowego robót dotyczących poszczególnych zadań.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy aktów
prawnych wymienionych w treści porozumienia oraz Kodeks cywilny.

§ 3

Spory  powstałe  na  tle  wykonywania  niniejszego  porozumienia  strony  rozstrzygać  będą
w  pierwszej  kolejności  w  drodze  wzajemnych  negocjacji.  Gdyby negocjacje  te  nie  dały
pozytywnego  rezultatu,  spór  zostanie  rozstrzygnięty  przez  sądy  właściwe  dla  siedziby
Starostwa.

§ 4

Zmiana postanowień porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1
dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

 POWIAT WODZISŁAWSKI:                                              GMINA  MARKLOWICE:
     
     

  ................................................          ........................................
    

 .................................................



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XLV /....../2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Marklowice na
                   realizację  zadań przy drogach powiatowych.

     Realizując  zadania  własne  Powiatu,  mając  na  uwadze  bezpieczeństwo mieszkańców

a  także  oczekiwania  społeczne,  przygotowano  porozumienie  pomiędzy  Powiatem

Wodzisławskim, a Gminą Marklowice w sprawie współfinansowania następujących zadań: 

1) „Remont chodnika przy ul.  Wiosny Ludów -  na odcinku od ul.  Bławatkowej  do

ul. Kormoranów”.

2) „Wykonanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania: “Budowa  chodnika  wraz

z kanalizacją deszczową wzdłuż ul. Wiosny Ludów w Marklowicach (na odcinku  od

ul. Bukowej do ul. Jarzębinowej)”.

Powiat  Wodzisławski  nie  posiada  wystarczających  środków  własnych  zapewniających

zrealizowanie  wszystkich  niezbędnych  inwestycji  na  drogach  powiatowych  w  sposób

spełniający  oczekiwania  mieszkańców  Gminy,  wobec  czego  zasadne  staje  się  zawarcie

porozumienia, na podstawie którego Gmina  przekaże w ramach pomocy finansowej środki na

współfinansowanie w/w zadań Powiatu na drogach powiatowych, znajdujących się na terenie

Gminy Marklowice.

          DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
       w Wodzisławiu Śl.

 /-/ inż. Marek Okularczyk


