
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Szczedrzyk  

wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków, Schodnię  

z przyłączami do budynków po trasie tranzytu do oczyszczalni w Antoniowie –  

"Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika" w części związanej z odbudową drogi powiatowej  

Nr 1740 O Antoniów – Szczedrzyk oraz drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały  

w miejscowości Szczedrzyk (po ułożeniu w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej) 

pomiędzy:  

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego działa:  

1. Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa 

2. Członek Zarządu – Leonarda Płoszaj 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marioli Konachiewicz  

a  

Gminą Ozimek reprezentowaną przez:  

Burmistrza Ozimka – Pana Marka Korniaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Marii Błahuty  

Strony postanawiają, co następuje:  

§ 1.1. Strony Porozumienia zobowiązują się do wspólnego sfinansowania w 2013 r., na zasadach określo-

nych w niniejszym porozumieniu, zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami  

do budynków oraz tranzytem ścieków przez Pustków, Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu 

do oczyszczalni w Antoniowie – "Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika" w części związanej z odbu-

dową drogi powiatowej Nr 1740 O Antoniów – Szczedrzyk oraz drogi powiatowej Nr 1706 O Ozimek – 

Kotórz Mały w miejscowości Szczedrzyk.  

2. Strony porozumienia przeznaczają na realizację całości zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę 

1.622.967,71 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem zło-

tych 71/100), na którą składają się zapisane w budżetach stron na 2013r. kwoty deklarowanych udziałów, okre-

ślone odpowiednio w § 2 i 3 niniejszego Porozumienia.  

3. Całkowity koszt przedsięwzięcia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.622.967,71 zł (słownie: jeden 

milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 71/100). Ostateczny koszt 

realizacji zadania zostanie ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na jego realizację.  
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§ 2. Powiat Opolski pokryje koszty realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, w części 

dot. budowy chodnika, zjazdów i ułożenia obrzeży w ciągu ul. Ozimskiej w wysokości nie wyższej niż 

205.000,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych 00/100), co stanowi 12,63% udziału wg kosztorysu in-

westorskiego.  

§ 3. Gmina Ozimek pokryje koszty realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, w części 

dot. budowy kanalizacji deszczowej, odtworzenia jezdni i ułożenia krawężnika w ciągu ulicy Ozimskiej  

w wysokości nie wyższej niż 1.417.967,71 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset 

sześćdziesiąt siedem złotych 71/100), co stanowi 87,37% udziału wg kosztorysu inwestorskiego.  

§ 4. Gmina Ozimek, jako Zamawiający ogłosi przetarg i dokona wyboru Wykonawcy na wykonanie zada-

nia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  

poz. 759 ze zmianami).  

§ 5. Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Gmina Ozimek na własny koszt.  

§ 6.1. W przypadku wyboru Wykonawcy, który zaoferuje za zakres robót wyszczególniony w kosztorysie 

inwestorskim cenę niższą niż określona w § 1.1 porozumienia, zaoszczędzone środki będą przeznaczone  

na ewentualne roboty dodatkowe (w przypadku ich wystąpienia) na tym zadaniu w 2013 r. do kwot zadeklaro-

wanych udziałów i przy zastosowaniu proporcji określonych w § 2 i § 3 Porozumienia.  

2. Ostateczne rozliczenie środków na wykonanie zadania nastąpi przy zachowaniu zasady proporcjonalno-

ści w stosunku do wniesionych wkładów finansowych.  

§ 7. Powiat Opolski zobowiązuje się do przekazania środków w wysokości 205.000,00 zł (słownie: dwie-

ście pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie trzydziestu dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą zadania. 

Gmina Ozimek zobowiązuje się do przekazania pisemnej informacji o zawarciu umowy z Wykonawcą zadania. 

Dotacja będzie przekazana na rachunek Gminy Ozimek w Banku Spółdzielczym Leśnica o/Ozimek nr 19 8907 

1050 2004 3000 1010 0002.  

§ 8.1. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Gminę Ozimek.  

2. Gmina Ozimek przedłoży Powiatowi Opolskiemu rozliczenie z wykorzystania środków po zrealizowaniu 

przedsięwzięcia, w terminie 21 dni od daty zakończenia zadania i całkowitego rozliczenia inwestycji, przy za-

chowaniu zasady proporcjonalności.  

3. Niewykorzystana część środków zostanie zwrócona Powiatowi Opolskiemu na rachunek nr PKO BP 

S.A. I O/Opole 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123, w terminie 15 dniu po dacie dokonania zapłaty za zreali-

zowanie zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia.  

4. Powiat Opolski zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykorzystania dotacji w szczególności poprzez 

udostępnienie dokumentów źródłowych.  

§ 9. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od całej wartości robót i przechowywana na koncie Gminy Ozimek.  

§ 10. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadzony będzie przez Gminę Ozimek.  

§ 11. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 12. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 13. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron Porozumienia, przy 

czym odstąpienie nie może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

§ 14. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu 

Opolskiego i jeden dla Gminy Ozimek.  
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§ 15. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

POWIAT OPOLSKI 

 

Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

 

 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 

GMINA OZIMEK 

 

Burmistrz 

 

Marek Korniak 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

Maria Błahuta 
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