
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……………….. 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 października 2015 r. 

 

w sprawie współdziałania z gminą Pniewy przy wykonaniu zadania polegającego  

na przebudowie drogi gminnej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje:  

§ 1 

Wyraża się wolę współdziałania z Gminą Pniewy w zakresie wykonania zadania  

pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Kornelówka – Natalin – Granica Gminy (Petrykozy) 

od km 0+100 do km 2+350 na działce Nr 23 w miejscowości Kornelówka” w celu poprawy 

funkcjonowania systemu dróg łączących obie gminy poprzez zapewnienie deklarowanego  

w Porozumieniu Gmin z dnia 20.08.2015 r. wkładu finansowego w formie dotacji celowej  

w kwocie 50.000,00 zł. 

§ 2 

Zobowiązania finansowe przeznaczone na zadanie określone w § 1 w wysokości 50.000 zł 

(słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostaną pokryte z dochodów własnych  

Gminy Żabia Wola i zabezpieczone w budżecie na 2016 rok, na podstawie zawartego 

porozumienia o partnerstwie przy realizacji przebudowy drogi gminnej. Wzór porozumienia 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola   

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  



Załącznik  

do uchwały Nr ……………… 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 27 października 2015 r. 

 

Porozumienie 

o współdziałaniu przy realizacji inwestycji drogowych  

w zakresie przebudowy dróg gminnych. 

 

Zawarte w dniu …… października 2015 roku pomiędzy Gminą Żabia Wola reprezentowaną 

przez 

1. Wiesława Nasiłowskiego – Wójta Gminy Pniewy  

a   Gminą Żabia Wola reprezentowaną przez  

1. Halinę Wawruch – Wójt Gminy Żabia Wola. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pod nazwą 

„Przebudowa drogi gminnej Kornelówka – Natalin – Granica Gminy (Petrykozy)  

od km 0+100 do km 2+350 na działce nr 23 w miejscowości Kornelówka”,  

przy udziale dofinansowania inwestycji ze środków „Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

2. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 800.000,00 zł.  

3. Inwestycja obejmować będzie przebudowę drogi gminnej Kornelówka – Natalin – Granica 

Pniewy (Petrykozy), w wyniku której powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa 

z poboczami i rowami oraz elementami bezpieczeństwa ruchu. 

 

§ 2. 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w roku 2016 strony porozumienia zobowiązują  

się do: 

1. Gmina Pniewy podejmuje realizację zadania i przeznaczy środki finansowe stanowiące 

wkład własny Gminy na realizację zadania. 

2. Gmina Żabia Wola przeznaczy na w/w zadanie środki finansowe w budżecie na 2016 r. 

w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 



§ 3. 

1. Termin realizacji inwestycji objętej porozumieniem strony ustalają na 2016 r. 

2. Strony deklarują wolę wspólnej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 

Kornelówka – Natalin – Granica Gminy (Petrykozy) od km 0+100 do km 2+350  

na działce nr 23 w miejscowości Kornelówka i nr 53 w miejscowości Natalin”. 

3. Forma przekazania i rozliczenia kwoty zostanie określona odrębną umową. 

§ 4. 

W wyniku realizacji w ramach współdziałania powstanie spójne, funkcjonalne i efektywne 

połączenie dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii poprzez drogę krajową 

nr DK50 w miejscowości Pniewy, z drogą powiatową nr 34108W oraz drogami gminnymi 

w miejscowości Załęże Duże dz. nr 27/1, w miejscowości Kornelówka dz. nr 23  

oraz w miejscowości Natalin dz. nr 53. 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany porozumienia mogą być dokonywane za zgodą stron wyłącznie 

w formie pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 6 

Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej  

ze stron.  

 

Podpisy stron 

 

Gmina Pniewy        Gmina Żabia Wola 

 

 

 

 


