
UCHWAŁA NR XXXIII.269.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Powiatem Radomskim, Gminą 
Kowala oraz Gminą Wolanów w zakresie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka 

drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu 

Na podstawie art.10 ust.2, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radom, Powiatem Radomskim,  
Gminą Kowala i Gminą Wolanów w zakresie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka 
drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem. 

2. Akceptuje się treść porozumienia, o którym mowa  w § 1, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Do podpisania tegoż porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Kowala. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 4. Porozumienie o którym mowa w §1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII.269.2021 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

Porozumienie w zakresie finansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę 
powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem 

zawarte w Radomiu w dniu ………………………. 2021 r. pomiędzy: 

Gminą Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP: 7962817529, REGON: 
670223451 zwanym w dalszej części porozumienia „Inwestorem”, reprezentowanym przez Prezydenta 
Miasta Radomia – Radosława Witkowskiego 

przy kontrasygnacie Sławomira Szlachetki - Skarbnika Gminy Miasta Radom 

a 

Powiatem Radomskim z siedzibą w  Radomiu , ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 

w dalszej części porozumienia zwanym „Powiatem Radomskim”, reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu:  

Waldemara Trelkę – Przewodniczącego Zarządu 

Krzysztofa Kozerę Członka Zarządu 

przy kontrasygnacie Joanny Wontorskiej – Skarbnika Powiatu 

a 

Gminą Kowala z siedzibą w Kowali-Stępocinie………………………………………………w dalszej 
części porozumienia zwanym „Gminą Kowala”, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Kowala: Dariusza Bulskiego 

przy kontrasygnacie Agnieszki Delikat – Skarbnika Gminy Kowala 

a 

Gminą Wolanów z siedzibą w Wolanowie ............................................................................. w dalszej części 
porozumienia zwanym „Gminą Wolanów” , reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Wolanów: Ewę Markowską-Bzducha 

przy kontrasygnacie Dariusza Gocel - Skarbnika Gminy Wolanów 

Podstawą zawarcia niniejszego porozumienia jest art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220 i 250 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 47 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. 
zm.). 

Strony ustalają iż: 

1. Zachodzi konieczność realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi na odcinku           od drogi 
powiatowej nr 3565W do ul. Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem     i oświetleniem, zwanej 
w dalszej części porozumienia „inwestycją drogową”. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach 
administracyjnych miasta Radomia na działkach nr 146 stanowiących klasoużytek drogowy oraz na częściach 
działek o numerach ewidencyjnych 81, 189, 188, 145.  
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2. Szacunkowa wartość „inwestycji drogowej” wynosi 500.000,00 PLN ( słownie: pięćset tysięcy złotych) 
wraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej niezbędne dla uzyskania 
pełnych parametrów ulicy w zakresie dotyczącym jej szerokości. Całkowity koszt inwestycji zostanie 
określony na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu po jej 
zakończeniu i odbiorze robót. 

3. „Powiat Radomski”, „Gmina Kowala” i „Gmina Wolanów” zamierzają udzielić pomocy finansowej na 
zadanie własne „Inwestora” polegające na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz 
ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem zgodnie z treścią § 1 ust. 2. 

4. „Inwestor” zamierza współfinansować inwestycję w ramach rozwoju sieci komunikacyjnej gminy 
Radom w zakresie zgodnym z § 1 ust. 1. 

5. Termin realizacji przedsięwzięcia ustala się od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 
31 grudnia 2022r. 

i postanawiają zawrzeć niniejsze porozumienie: 

§ 1. 1. „Inwestor” zobowiązuje się do: 

1) zlecenia uprawnionemu projektantowi opracowania, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 1363) i innymi obowiązującymi przepisami, kompletnej dokumentacji projektowej tzn. 
projektu budowlanego oraz wykonawczego dla „inwestycji drogowej”; 

2) pokrycia kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w całości, z uwzględnieniem 
przepisów  Prawo Zamówień Publicznych; 

3) pokrycia kosztów związanych z wykonanymi przez uprawnionego geodetę, podziałami działek 
zlokalizowanych na terenie gminy Radom; 

4) uzyskania prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi powiatowej ul. 
Małcużyńskiego w Radomiu; 

5) ustalenia zakresu, wydania warunków technicznych realizacji „inwestycji drogowej” oraz dokonania 
uzgodnień w zakresie swoich kompetencji; 

6) udzielenia stosownych pełnomocnictw do reprezentowania „Inwestora” w postępowaniach 
administracyjnych niezbędnych do uzyskania realizacji porozumienia, 

7) wypłaty należnych odszkodowań za grunty przejęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, które będą stanowić linie rozgraniczenia ulicy Małcużyńskiego; 

8) ogłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót, z poszanowaniem odnośnych 
przepisów; 

9) zapewnienia pracowników - inspektorów nadzoru, nadzorujących przebieg prac i dokonujących odbioru 
robót wykonanych w ramach inwestycji; 

2. „Powiat Radomski”, „Gmina Kowala” i „Gmina Wolanów” deklarują: 

 Udzielenie w 2022 roku pomocy finansowej „Inwestorowi” na sfinansowanie w całości robót 
budowlanych związanych z realizacją „inwestycji drogowej” w  wysokości 100% ich wartości zgodnie 
z przeprowadzonym przez „Inwestora” postępowaniem przetargowym oraz umową zawartą z wykonawcą, 
w proporcjach: „Powiat Radomski” 40%, „Gmina Kowala” 30% „Gmina Wolanów” 30%, przy czym 
szacunkowa wartość robót budowlanych wraz z odwodnieniem i oświetleniem wynosi 350 000,00 PLN( 
słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

§ 2. 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji „Inwestycji drogowej” jest: 

1) zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej „Inwestora” obejmującej lata 2021-2022. 

2) uzyskanie przez „Inwestora” prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej- 
budowy drogi powiatowej – ulicy Małcużyńskiego; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9428E403-7233-4F76-AC62-30A2F5596EAA. Podpisany Strona 2



2. „Powiat Radomski”, „Gmina Wolanów”, „Gmina Kowala” środki na realizację przedsięwzięcia przekażą 
„Inwestorowi” w 2022 roku po podjęciu uchwały Rady Gminy/Powiatu w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej, na podstawie odrębnie zawartych umów określających szczegółowe warunki udzielenia dotacji 
i zasady rozliczenia środków. 

§ 3. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowania mają odpowiednie przepisy 
ustawy - Kodeks Cywilny . 

3. W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Porozumienia 
Strony w pierwszej kolejności podejmą negocjację w dobrej wierze z poszanowaniem interesów obydwu Stron 
przez okres 30 (trzydziestu) dni jako próbę zawarcia porozumienia w spornej sprawie. W przypadku braku 
porozumienia we wskazanym terminie każda ze Stron może żądać rozstrzygnięcia sporu przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby „Inwestora”. 

4. Strony ustalają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Porozumienia zostanie uznane za 
bezskuteczne lub niewykonalne, ustalenie takie nie będzie, w granicach dozwolonych przez obowiązujące 
prawo, miało wpływu na ważność czy wykonalność całości niniejszego Porozumienia. W takim przypadku 
niniejsze Porozumienie powinno być, w miarę możliwości, interpretowane tak, aby wprowadzić w życie 
początkową wolę Stron, w tym ich wolę dotyczącą postanowień uznanych za niezgodne z prawem lub 
nieważne, a Strony zaś winny negocjować w dobrej wierze nowe postanowienia w celu odtworzenia, najlepiej 
jak to możliwe, pierwotnej woli Stron i zamierzonych skutków niniejszego Porozumienia. 

5. Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

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

Inwestor       Powiat Radomski 

 
………………………..................... 

 
Gmina Kowala 

 
………………………..................... 

 
Gmina Wolanów
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