
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …… 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 24 września 2013 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grodziskim  

na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej. 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. z późn. zm.) – Rada Gminy Żabia Wola 

uchwala, co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadania 

polegającego na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1505W  

na odcinku we wsi Osowiec w Gminie Żabia Wola”, przy udziale dofinansowania inwestycji  

ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, Bezpieczeństwo  

– Dostępność – Rozwój. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązania finansowe przeznaczone na zadanie określone w § 1 w wysokości 250.000,00 zł 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostaną pokryte z dochodów własnych  

Gminy Żabia Wola i zabezpieczone w budżecie na 2014 rok, po uzyskaniu przez Powiat 

dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II, 

Dostępność. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



Załącznik do uchwały nr  ……………/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 września 2013 roku 

 

 

Porozumienie 

o partnerstwie przy realizacji przebudowy drogi powiatowej 

 

Zawarta w dniu ……………………. 2013 roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 

Powiatem Grodziskim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Grodziskiego reprezentowany przez: 

1. Marka Wieżbickiego  - Starostę 

2. Sławomira Kamińskiego   - Wicestarostę 

zwanym w dalszej części „ Powiatem”, a Gminą Żabia Wola, którą reprezentuje:  

Halina Wawruch – Wójt Gminy Żabia Wola  

zwaną w dalszej części „Gminą” 

 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.7 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) strony umowy ustalają co następuje:  

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - 

Józefina - odc. III", przy udziale dofinansowania inwestycji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. 

2. Wartość robót ogółem wynosi 4 379.351,00 zł. 

3. W ramach kwoty zostaną zrealizowane roboty drogowe, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

drogowych, nadzór inwestorski. 

§ 2 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w roku 2014 strony umowy zobowiązują się do:  

1. Gmina:  

oświadcza, że na "Przebudowę drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc. III" przeznaczy środki finansowe 

wynikające z planu finansowego Gminy na rok 2012 w wysokości 250 000,00 zł. 

2. Powiat: 

oświadcza, że w roku 2014 podejmie realizację zadania "Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc. III" 

i przeznaczy środki finansowe wynikające z planu finansowego Powiatu na rok 2014 w wysokości 2 189.675,50zł.  

§ 3 

Do wysokości środków, o których mowa w § 2 pkt 1 Powiat będzie obciążał Gminę po otrzymaniu faktur za 

zrealizowane roboty przez Wykonawców, a Gmina przekaże środki na konto Powiatu w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania obciążenia.  

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania realizacji zadania. 

2. Termin realizacji robót objętych umową strony ustalają na rok 2014. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą stron wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 6 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 

 

Podpisy stron 

Powiat          Gmina 

  



UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594) Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać 

pomocy, w tym pomocy finansowej. Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego zgodnie z art. 167 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) określa organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. W związku z koniecznością przebudowy drogi 

powiatowej nr 1505W na odcinku we wsi Osowiec w Gminie Żabia Wola, która położona jest 

na terenie gminy Żabia Wola. Zasadne jest podjęcie uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu 

Grodziskiego. Kwota 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), którą planuje  

się przekazać Powiatowi Grodziskiemu na w/w inwestycję, przyczyni się do wykonania zadania 

tj. przebudowy kolejnego odcinka drogi w roku 2014. 

 

 

 

 


