
Porozuiriienie ru . ....... I 2014

Za\\,al1erł,dlriu .. '. '. ' \Ą] R'adomiu ponliedą,;

Polł'iatenl Radonlskinl zsiedzibąrł'RadonliLr. ui. Domagalskieqo 7. Zrł,ailvll dalej ..Porł'iatel'].)".

reprezel1to\\ | an\| n'l' pf Zez Zarza! P orł, i atu rł' o so b ach :

l . N4irosłarł' Slifirc4,k - Przerł,odn iczapy Zarządu

2. Krn'sztof Górak - Członel< Zal-ządu

Pr4' l<ontrasvgnacie Skarbn il<a Powi atu Palii Joann1, \Ą/ontorski ej

a

GnrinąGozdzsiedzibąlvGożdzie,ul.Radonrska7 
'zv,a'nądalej'.Gmina.''.reprezel-]lo\\anąprzez

\Ąlójta cnrinv rł, osobie:

1. Adam Jabłoliski

PrZy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Fani Bogusłarł1z Ko6"1.''-i'uo

Na podstarł,ie uchrł,ały nr '.'' ... Rady Powiatu rł, R.adonriu z dllia rł, Sprau,ie

przelrazanie cminie Gózd do realizacii zadania własnego Porł,iatu Radonrskiego. polegajapego na

\ĄĄllęonu'l',' odił,odnienia drogi powiatowej Nr 3533W w miejscowości l(łonórł, iKłonórł,el< oraz

przekazania środliów f naIrsorł,vclr narea|izację rł,/rł, zadaltia w rł1,sokości 12.000.00 zł oraz uchwaĘ
Nr .... Rady Gnlinv rł, Gozdzie z dl'ńa .''w sprb-rł,ie przejęcia zadal"lja z zakresu

rł4aściu,ości Porł,iatu Radomsl<i ego'

zarł'iera się zgodnie z art. 2a pl<t. 7 i 11 ustavnr z dnia 21 nlarea ]985 r. o drogach publicznycil

(tekstjednoli4,Dz.U.z2013roku,poz.26azpożli.zm.),art.4ust.5iart'5ust.2i3,ań' ]2pftt8a
usia\Ą\/ z dnia 5, czenvca l998 roku a samorządzLe poił,iatov1,rn (tekst jednolit1, Dz' U. z 20l3 roltu,

poz. 595 zpożń. zn') oraz ar1. 8 ust. 2a ustaiły z dllia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z2a13 roku, poz. 594 zpożn. znr.) porozumienie nasttjpującej treści:

$1

l' Poił'iat przekazuje. a Gnrina prąvjmuje da realizacji zadanje poiegające na rł1,l<onaniu

odrvodnienia drogi powiatoił,ej nr 3533w Kłonówek-Rarł,ica w miejscorł,ości Kłonów

iKłonórł,ek na odcinku dł. ok. 850m, strona prawa, od posesji nr 39 (dziaŁkanr 43411) zarze\<e

Kłonórł'ka ok' 50m .wg. załączonej nrapy sytuacl,jnej. .N
2. Za\<res prac obejlnuje: i
- ścinkę pobocą,.

- odtrł'orzenie lub ocT\lszczenie rotł'ów,

- lnontaŻ przepustó\\' z rur PEHD a 40O (i9 sauk x ó m == 1l4m) na odcirrku ok. 850rn do

działek rł'skazanvch v, zała3'zlliku Nr ].

\tr// \ł/ prace Zostaną tłł,konalle na odcinku rłlskazall),m rł, ust. 1



s2

1' 'Porł,iat zoborł,iązuje się przekazać Gniinie dotację rł ku'ocie 12.000"00 złoĘ'ch (sło4'llie.'

dllanaście Qsięcv: złonlchlna',\ł,ko'lalliezadania. o któn,nr i]lo\Ąla rł'$ 1 ,'ł' ciągu 30 dni od dnia

odbioru kolicorł'ego zadallia na racllulieli bankoil1l N1;

2. Gnrina zoborł,iazuje się zabezpiecĄ,ć ]9 szfulę rur PEHD a 4aa (19 sztuk x 6 m = 1 i4m).

3. Powiat nie ponosi kosztórł, zal<upu i dostalły rur pod przepus$/'

$3

1. Zadaniarł,'viionaire zostanie do dnia 15 paździerrrika 20tr4 roku

Ż. Nadzór nad prarł,idłorqłn \Ą1lk6'-'u'l1"'''' zadania, o lctól-r,nr n]o\Ą/a \Ą' s 1 będzie sprarł,oivał

pracolł'nik Porviatowego Zarądu Dróg PubIiczn5'clr w Radonriu Pan Leszek Adach'

3. Gmina jako inivestor ponosić będzie rł,szelkie lroszty zw,jązat"le z prz.vgotorł'anieln irealizacją

zadania.

4. osobą ociporł,iedzia\nąza realizację zadania z ralnienia Gnriny będzie

5' Gnriila pisernnie zawiadomi Porł'iatorĄ)l Zarząd Dróg PuŁ licznych rł' Radorniu o tenninie

za]<ończenia prac i tenrrinie odbioru koiicorł'e*qo.

6. \Ąz odbiorze końcorłym zadal^ia udział wezmie r.ł,sl<azany pracoił'nili Porł'iatoweqo Zarząd Drog

Pub] jczil),ch rł, Radomiu.

1' odbiór roŁrot ma na celu sprawdzenie iraleąĄego rł'ykonania zakresu robót określony,ch w s ].

8. Z czyllnoścl odbioru kolicowego, będzie spisan5, protol<ół zawierajapy rł'szelkie usthlenia

dokonane rł' toku odbioru.

s4
1. Tennin v'Ąlkg12)l5fąnia dotacji ustala się do dr'ia 3s pazdziernika 20L4 noku.

2. Dotacja rł' części nierłykorzystanej do l<ońca roku budzeto\Ą/ego podlega zrvrotorł'i do budzetu

Porł,iatu Radonrskiego w tenrrinie do dnia tr5.11.2014 roku.

3. Dotacja u1zkorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zrł,rotov,i \Nraz z odsetkami

wvrysokości ol<reślonej jak dla zaległości podatkorv'vch, rł'ciągu 15 dni od dnia strł'ierdzenia

takiej okoiicznosci. -\- 
,

ss
Po zakańczeniu realizacji zadznia. o którym mo\Ą/a w $ 1 Gmiila zoborł,iązuje się do rozljczenia

zadania lv terminie ]5 dni od przekazania ostatIriej płatności tra konto \ni)-'konarłc)'. R_ozliczenie"

będzie zarł,ierać urł'ierąĄelnione kserokopię następujap1'cll dokullentórł':



- protokob' odbioru robót,

-' kosztolt'sporł1'konalł'cz,v, {

- fal<tury'.

- ivi,ciągi banliorł'e pcrtrł'ierdzające zupłatę faktur

$6

1. Wszelkie znriair1, i uzupełniellia niniejszej Porozumienia, jak rórłłriez odstapienie od niego albo

rclzrł,iązanie za zgodą obu Stricn rłynagają dla srł'ej wazności zaclrorł'ania fonny pisenrnej

w postaci alleksu.

Ż'Wsprawachnieuregulo\ł/an)/chrł,niniejszymPorozumieniustosujesięprzepisy1.o6"'.'u

c),rł,ilnego oraz uStaw)l o finatrsaclr pub]iczllycii'

$7

Niniejsze Porozumieirie zostało sporządzone rv trzeclr jednobrznriąc1'ch egzemp1al'zacll' na prarł'acir

oryginału, w tym Po jedir)lm egzetnplarzu dla: Gminy Gózd. Starosfił'a Porł'iatowego rł' Radomiu

oraz Porł'iatowego Zarządu Dróg Publicznyclr rł' Radomir'r'

s8

Nirriejsze porozumienie rł'chodzi \Ąi ą/cie z dnieni podpisairia'

Poq'iat Radornski Gnrina Góz&

Kontrasygnata Skarbnika: Kontrasygnata Skarbnika:

-:.\_


