
 

 

UCHWAŁA Nr 111/XIII/2015 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 października 2015 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 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 1505 Grodzisk 

Mazowiecki – Józefina – odc. III”, przy udziale dofinansowania inwestycji ze środków 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 

Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązania finansowe przeznaczone na zadanie określone w § 1 w wysokości 

1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto 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 powiatowej.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 



Załącznik  

do uchwały Nr 111/XIII/2015 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 27 października 2015 r. 

UMOWA 

o partnerstwie przy realizacji przebudowy drogi powiatowej 
 

Zawarta w dniu …….... października 2015 roku  w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 

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

1. Marka Wieżbickiego - Starostę 

2. Zbigniewa Kajaka   - 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 2015 roku, poz.1445) 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 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze 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 budżetu 

państwa w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

2. Wartość kosztorysowa robót ogółem wynosi: 3 802 697,76 zł. 

3. W ramach kwoty 3 802 697,76 zł zostaną zrealizowane roboty drogowe, projekt organizacji ruchu 

na czas wykonywania robót drogowych, nadzór inwestorski. 
 

§ 2 
W ramach realizowanego przedsięwzięcia w roku 2016 strony umowy zobowiązują się do:  

1. Powiat: 

oświadcza, że w roku 2016 zrealizuje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 1505 

Grodzisk Maz. – Józefina - odc. III” i przeznaczy na nie środki finansowe wynikające z planu 

finansowego Powiatu na rok 2016 w wysokości 801 349,76 zł.  

2. Gmina:  

oświadcza, że na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. – 

Józefina - odc. III” przeznaczy środki finansowe wynikające z planu finansowego Gminy  

na rok 2016 w wysokości 1 100 000,00 zł, w formie dotacji celowej. 

2. W przypadku powstania oszczędności, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

na wykonawcę zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. – Józefina - 

odc. III” strony zastrzegają sobie prawo zmniejszenia wkładu własnego oraz kwoty dotacji 

celowej przy zachowaniu obecnego udziału procentowego. 
      

§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania realizacji zadania. 

2. Termin realizacji robót objętych umową strony ustalają na rok 2016. 
 

§ 4 
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. 
 

§ 5 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej  

ze stron. 

 

Powiat Grodziski                                   Gmina Żabia Wola  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 


