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Załącznik do Uchwały Nr…../…./22  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia…..2022 roku 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu ……………… r. w ……………… w sprawie powierzenia 

Powiatowi Mieleckiemu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1 152R w m. Wola Mielecka” 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt 12 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 

z późn. zm.) 

 

Stronami Porozumienia są: 

• Województwo Podkarpackie, aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 35-001 Rzeszów, 

zwane dalej Województwem, reprezentowane przez: 

 

…………………………………… –   ……………………………………………………. 

 

…………………………………… –   ……………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Podkarpackiego 

 

………………………………………………………………………………………………. 

• Powiat Mielecki, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, zwany dalej Powiatem, 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………… –   ……………………………………………………. 

 

…………………………………… –   ……………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego 

 

………………………………………………………………………………………………. 

przy udziale: 

• Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, zwanej dalej Gminą, 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………… –   ……………………………………………………. 

 

…………………………………… –   ……………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielec 

 

………………………………………………………………………………………………. 
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• Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya-

Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów, zwany dalej PZDW, reprezentowane przez: 

 

…………………………………… –   ……………………………………………………. 

Strony zawierają zgodnie Porozumienie o następującej treści: 

 

§1 

1. Na podstawie niniejszego Porozumienia Województwo powierza Powiatowi 

wykonanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 

z drogą powiatową Nr 1152R w m. Wola Mielecka”. 

2. Województwo przekaże Powiatowi prawo dysponowania terenem niezbędnym do 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub ZRID i wykonanie robót budowlanych. 

3. Powiat jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności związanych 

z przygotowaniem zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 1 

porozumienia, w tym uzyskiwania wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień 

umożliwiających jego realizację, oraz przeprowadzenie postępowania 

przetargowego dla wyłonienia wykonawcy zadania. 

 

§2 

1. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1 realizowane będzie w roku 2022. 

2. Szacunkowy całkowity koszt wykonania zadania stanowiącego przedmiot 

porozumienia obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej, robót 

budowlanych, koszty nadzorów w wysokości ok. 2 000 000,00 zł (dwa miliony 

złotych, 00/100) oraz koszty wykupu gruntów sąsiednich (pow. 360 m2 zajętego 

gruntu), szacowane na kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych, 00/100). 

3. W finansowaniu zadania określonego w §1 ust. 1 uczestniczyć będzie: 

a) Gmina, która w 2022 r. przekaże Powiatowi pomoc finansową w formie dotacji 

celowej na realizację zadania w wysokości 650 000,00 zł (sześćset 

pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Tryb i termin przekazania pomocy 

finansowej zostanie określony na podstawie odrębnej umowy o pomocy 

finansowej, zawartej  pomiędzy Powiatem, a Gminą. 

b) Województwo i Powiat, które po uwzględnieniu dotacji celowej Gminy, 

solidarnie sfinansują pozostałą brakującą do realizacji zadania kwotę w łącznej 

wysokości 1 450 000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100), przy czym we wkładzie własnym Województwa mieszczą się również 

koszty wykupu gruntów. 

4. Województwo  na realizację zadania przekaże Powiatowi w 2022 r. dotację celową 

w wysokości 625 000,00 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100). 

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60013, paragraf 6620. Ponadto 

Województwo wypłaci odszkodowania należne właścicielom za przejęcie gruntów 

niezbędnych pod realizację zadania szacowane na kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy 

złotych, 00/100). Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60013, paragraf 6060. 

W imieniu Województwa wypłaty odszkodowania dokona jednostka organizacyjna 

Województwa – PZDW. 
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5. Powiat po otrzymaniu faktur lub innych dokumentów rodzących zobowiązania 

związane z realizacją zadania, wystąpi do Województwa z pisemnym wnioskiem 

o przekazanie środków, o których mowa w §2 ust. 4. Środki finansowe zostaną 

przekazane przez Województwo na rachunek Powiatu nr  ………………………… 

w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku. 

6. Powiat zobowiązuje się do przeznaczenia w całości kwoty określonej w §2 ust. 4 

na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1. 

7. Realizatorem zadania, o którym mowa w § 1 będzie Powiat. 

8. Dotacja celowa, o której mowa w § 2 ust. 4 w kwocie 625 000,00 zł winna być 

wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022 r. 

9. Niewykorzystana część dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 4 podlega 

zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji na konto 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego nr 29 1090 2750 0000 

0001 4752 0735 w Santander Bank Polska. 

10. W terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Powiat przedstawi Województwu rozliczenie 

wykorzystanej dotacji celowej. Dokumentami potwierdzającymi wydatek na 

realizację zadania będą uwierzytelnione przez umocowane osoby kserokopie 

protokołów odbioru robót oraz faktur potwierdzających ponoszone nakłady na 

przedmiotowe zadanie. 

11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji 

zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w §2 ust. 2 Województwo, 

Powiat i Gmina solidarnie pokryją brakującą kwotę niezbędną do realizacji zadania. 

12. Wszelkie koszty robót dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzących 

w zakres określony w umowie z wykonawcą podlegającą osobnemu uzgodnieniu 

pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu ustalającego 

udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych 

robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Powiatu oraz 

PZDW w Rzeszowie. 

 

§3 

1. Powiat w ramach realizacji zadania o którym mowa w §1 ust. 1  zobowiązuje się 

do: 

a) opracowania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz 

uzyskania decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę (decyzji administracyjnej 

zezwalającej na realizację robót budowlanych) przebudowę skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w m. Wola Mielecka, 

b) dokonywania wszelkich uzgodnień z PZDW i uzyskania jego akceptacji 

w zakresie rozwiązań technicznych przebudowy skrzyżowania, 

c) wyłonienia wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych oraz zawarcia umowy 

z wykonawcą zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, 

d) sprawowania nadzoru inwestorskiego i umożliwienia przedstawicielom PZDW 

dokonywania kontroli realizacji zadania, 
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e) pisemnego powiadomienia Województwa i PZDW o każdej okoliczności, która 

może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie zadania. 

f) pisemnego powiadomienia Województwa i PZDW o rozpoczęciu i zakończeniu 

robót budowlanych, 

g) dokonania przy udziale przedstawiciela PZDW odbioru końcowego zadania, 

h) wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia wszelkich błędów i usterek ujętych 

w protokole odbioru końcowego. 

2. Województwo Podkarpackie zastrzega sobie prawo do kontrolowania 

i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego 

porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 

3. PZDW w Rzeszowie będzie uprawniony do: 

a) wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania, 

b) żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rady Projektu/Budowy 

w terminach przez siebie wskazanych, 

c) żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę 

trwałości zadania lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań, 

d) odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadku niezgodności 

dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi przez PZDW lub 

obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi, 

e) dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o którym mowa 

w §1 ust. 2 oraz jego kontrolowania. 

 

§4 

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy 

o drogach publicznych, Prawo Budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo Zamówień Publicznych, 

o finansach publicznych, o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

§5 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

niniejszego porozumienia nie może być zrealizowane w przyjętej formie, strony mogą 

odstąpić od porozumienia w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. Odstąpienie od porozumienia może nastąpić w formie pisemnej.  

 

§6 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony. 

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez strony. 

 

§7 

Porozumienie zawiera się na okres trwania realizacji zadania. 
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§8 

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle z niniejszego porozumienia 

należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa. 

 

§9 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

§10 

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Województwo Podkarpackie 

 

 

 

Powiat Mielecki 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

PZDW w Rzeszowie 

 

 

 

Gmina Mielec 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 


