
UCHWAŁA NR XXX/211/2017
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lubrza 
z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów 

towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203’’
w systemie zaprojektuj i wybuduj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lubrza
z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, 
budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie 
drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 do km 2+203" w ramach wspierania rozwoju małej 
infrastruktury objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

2. Przyjmuje się treść porozumienia w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały
i upoważnia się Wójta Gminy Lubrza do jego podpisania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/211/2017

Rady Gminy Lubrza

z dnia 22 grudnia 2017 r.

POROZUMIENIE
POMIĘDZY POWIATEM PRUDNICKIM A GMINĄ LUBRZA

z dnia 22.12.2017r.
O PARTNERSTWIE W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

zawarte w Prudniku pomiędzy:

Gminą Lubrza z siedzibą w Lubrzy przy ul. Wolności 73, 48 - 231 Lubrza, zwana dalej

„Gminą”, którą reprezentuje:

Mariusz Kozaczek – Wójt Gminy Lubrza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubrza – Joanny Chrobak,

a

Powiatem Prudnickim z siedzibą w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48 - 200 Prudnik, zwanym 
dalej„Powiatem”, który reprezentuje Zarząd Powiatu w osobach:

1. Starosta – Roszkowski Radosław

2. Wicestarosta – Janusz Siano

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Prudnickiego – Larysy Zamorskiej

Na podstawie: art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1868), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1440 ze zm.) oraz uchwały nr ………... Rady Powiatu Prudnickiego z dnia …………… w sprawie 
………………………………………………….. i uchwały nr…………... Rady Gminy Lubrza z dnia ……….. 
w sprawie………………………………………………….. 
strony niniejszego porozumienia, działając wspólnie w celu wykonania zadania publicznego, zgodnie ustalają 
co następuje:

§ 1. 1. Na mocy niniejszego Porozumienia Powiat powierza Gminie wykonanie zadania publicznego 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr P 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz 
przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Wolności w Lubrzy w km 0+195 
do km 2+203" w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

2. Gmina oświadcza, że jest realizatorem inwestycji, o której mowa w ust. 1 i zobowiązuje się ją 
w całości przygotować, zrealizować i rozliczyć.

§ 2. 1. Gmina przyjmuje obowiązki inwestora oraz ponosić będzie wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i realizacją zadania.

2. Zadanie realizowane jest w oparciu o pozytywną decyzję Zarządu Województwa Opolskiego 
o przyznaniu Gminie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

3. Wartość zadania oszacowana została na kwotę  2 949 085,46zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści 
dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 46/100). Planowane koszty kwalifikowane wynoszą 2 949 085,46zł 
(dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 46/100).

4. Źródłem finansowania zadania będą:

1) pomoc finansowa na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych z PROW na lata
2014 – 2020”, w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 1 876 503,08 zł (jeden milion 
osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzy złote 08/100);
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2) środki Powiatu i Gminy w równym stopniu, jako różnica między całkowitą wartością zadania, 
a uzyskaną pomocą z PROW na lata 2014 – 2020, tj. po 536 291,19zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy 
dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 19/100);

5.  Powiat deklaruje przekazać Gminie kwotę, o której mowa w ust. 4 pkt 2 na podstawie umowy 
w sprawie udzielania pomocy finansowej pomiędzy Gminą Lubrza a Powiatem Prudnickim.

6. Decyzje w sprawie wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do należytego wykonania 
przedsięwzięcia, o którym mowa w §1, strony porozumienia podejmują wspólnie przy równym udziale 
finansowania tych robót.

§ 3. 1. W celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 strony porozumienia 
postanawiają, że:

1) do obowiązków Gminy należy:

a) przebudowa powierzchniowego odwodnienia drogi (wpustów ulicznych) oraz budowa kanalizacji 
deszczowej,

b) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,

c) wzmocnienie konstrukcji jezdni – wymiana podbudowy połowy jezdni z obu stron drogi,

d) wykonanie nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna gr. 4 cm i wiążąca gr. 6 cm,

e) wzmocnienie podbudowy pobocza drogi,

f) poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności i Nowej Naprawy 
oraz ulicy Wolności i Harcerską, 

g) przebudowa istniejących zjazdów na pola wraz z przepustami,

h) budowa miejsc postojowych,

i) budowa ciągów pieszych,

j) przebudowa zatoki autobusowej,

k) przebudowa istniejących zjazdów wraz z ich poprawnym odwodnieniem,

l) wymiana istniejących zjazdów na  pola, odtworzenie istniejących rowów odwodniających drogę,

m) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i dendrologicznych w istniejącym drzewostanie,

n) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz ewentualnej wycinki zakrzewień,

o) wykonanie oznakowania poziomego na jezdni,

p) pełnienie funkcji inwestora.

2) Do obowiązków Powiatu należy:

a) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1280 O na długości ok. 330mb 
wraz z wymianą rury kanalizacji burzowej na odcinku ok. 280m,

b) wykonanie włączenia drogi powiatowej nr P 1280 O do drogi P 1267 O,

3) Planowany (szacunkowy) koszt wykonania określonego w pkt 2 wynosi 280 000,00zł (słownie: dwieście 
osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dokładna wartość zadania zostanie określona po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego oraz po podpisaniu umowy z wykonawcą.

§ 4. Po zrealizowaniu projektu, ciąg komunikacyjny określony w § 1 pkt 1 o długości 2008mb osiągnie 
następujące parametry techniczne:

1) klasa drogi - L;

2) nośność – do 10t na oś;

3) prędkość projektowana w terenie niezabudowanym 30km/h;

4) prędkość projektowana w terenie zabudowanym 30km/h;

5) szerokość jezdni w terenie niezabudowanym - 3,0-3,25mb;

6) szerokość jezdni w terenie zabudowanym - 3,0-3,25mb;
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7) szerokość poboczy gruntowych ulepszonych – 1,25mb;

8) okres trwałości zmęczeniowej 20 lat;

9) odwodnienie w terenie niezabudowanym powierzchniowe do rowów przydrożnych, w terenie 
zabudowanym - z wykorzystaniem istniejącej lub poprzez projektowaną kanalizację deszczową;

10) nie przewiduje się budowy nowego oświetlenia na przebudowywanym odcinku drogi;

11) nie dopuszcza się budowy elementów drogi kosztem jezdni, natomiast wskazane jest poszerzenie jezdni 
w miejscach, gdzie pozwalają na to warunki terenowe;

12) w dokumentacji należy jednoznacznie wskazać technologię wzmocnienia jezdni do kategorii ruchu KR3 
z rozbiciem na poszczególne odcinki.

§ 5. 1. Gmina zobowiązuje się do:

1) realizacji projektu zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną;

2) uzgadniania z Powiatem zmian w zakresie rzeczowym projektu;

3) pełnienia funkcji inwestora;

4) utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą na odcinku objętym projektem;

5) przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich na odcinku objętym 
projektem;

6) wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających na odcinku objętym 
projektem;

7) przeciwdziałania zniszczeniu odcinka drogi objętego projektem przez ich użytkowników;

8) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym 
w następstwie realizowanego projektu lub utrzymania odcinka drogi objętego projektem;

9) zawiadomienia Powiatu o rozpoczęciu oraz o odbiorach robót.

2. Powiat zobowiązuje się do:

1) realizacji części zadania na drodze powiatowej nr 1280 O;

2) udzielenia Gminie zgody na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego na czas realizacji zadania przez Gminę;

3) uczestniczenia w odbiorach robót;

4) zakończenia realizacji zadania zgodnie z harmonogramem ustalonym z Inwestorem, lecz nie później 
niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy ze środków PROW na lata 
2014 – 2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”;

5) zabezpieczenia środków własnych Powiatu na realizację zadania;

6) przedłożenia do 30.04.2018r. kopii umowy na wykonanie zadania na drodze powiatowej nr 1280 O 
lub protokołu odbioru wykonanych robót.

§ 6. 1. Odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu porozumienia do użytkowania odbędzie się przy udziale 
przedstawicieli Gminy i Powiatu.

2. Termin realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018r.

3. Rozliczenie porozumienia z wykorzystanych środków nastąpi po zakończeniu realizacji całości operacji 
w terminie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.

§ 7. Po wykonaniu zadania, o którym mowa w §1, Powiat przekaże nieodpłatnie Gminie odcinek drogi, 
o którym mowa w §1  i ustanowi ją jako drogę gminną Gminy Lubrza.

§ 8. 1. W przypadku niewywiązania się którejkolwiek ze stron z zobowiązań ustalonych niniejszym 
porozumieniem, wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

2. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w trakcie 
realizacji niniejszego porozumienia, a w przypadku braku takiej możliwości spory majątkowe będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
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§ 9. Porozumienie wiąże strony na czas realizacji przedsięwzięcia do czasu całkowitego rozliczenia 
finansowego oraz w okresie trwałości operacji tj. 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej przyznanej 
kwoty pomocy.

§ 10. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu stosuje się przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego w tym Kodeksu cywilnego.

§ 12. Niniejsze porozumienie zastępuje wszystkie dotychczasowe porozumienia zawarte pomiędzy 
Powiatem Prudnickim a Gminą Lubrza o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia którego przedmiot jest 
opisany w § 1 niniejszego porozumienia. Strony zgodnie potwierdzają skuteczność czynności prawnych 
i faktycznych przedsięwziętych celem realizacji  porozumień pomiędzy Powiatem Prudnickim a Gminą Lubrza 
z dnia 26 lutego 2016 r. na rzecz wspierania inwestycji związanej z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, z dnia 19 maja 2016 r. o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

§ 14. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 
dla Gminy i jeden dla Powiatu. 

Powiat Prudnicki Gmina Lubrza

Starosta Powiatu Prudnickiego
Radosław Roszkowski

Wójt Gminy Lubrza
Mariusz Kozaczek

Wicestarosta Powiatu Prudnickiego
Janusz Siano

Skarbnik Gminy Lubrza
Joanna Chrobak

Skarbnik Powiatu Prudnickiego
Larysa Zamorska
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