
UCHWAŁA  Nr 1079/126/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 3 października 2006r. 

w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach
powiatowych w roku 2006 z gminą Szczutowo.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) oraz zgodnie
z  art.19  ust.  2  pkt  3  i  art.  20  pkt  3  ustawy  z  dnia  21  marca  1985r  o  drogach
publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 ) Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala,
co następuje: 

§ 1.

Zawrzeć  porozumienie  określające  rodzaj  inwestycji  i  zasady  współfinansowania
robót na drogach powiatowych w roku 2006 z Wójtem Gminy Szczutowo zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonania uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd :

1. Paweł Ambor – Przewodniczący Zarządu ..........................................

2. Andrzej Twardowski – członek Zarząd ..........................................

3. Marek Lejman – członek Zarządu ..........................................

4. Maria Jamiołkowska  – członek Zarządu ..........................................

5. Leszek Zarębski – członek Zarządu ..........................................



/projekt/

POROZUMIENIE NR .....................

Zawarte w dniu ................................  roku pomiędzy:

1) Powiatem Sierpeckim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany
przez:

6. Paweł Mariusz Ambor – Starosta Sierpecki  

2. Andrzej Twardowski – Wicestarosta Sierpecki

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Stanisława Pijankowskiego

zwanym dalej Powiatem, a:

2) Gminą Szczutowo reprezentowaną przez:

1. Jakub Smólczyński – Wójt Gminy Szczutowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Jeżewskiej

zwaną dalej “Gminą”

o następującej treści:
§1.

1. Przedmiotem porozumienia jest współfinansowanie przez Powiat i Gminę
inwestycji polegającej na remoncie chodnika wzdłuż drogi nr 114 Gójsk –
Szczutowo (ul. 3 Maja) w m. Szczutowo.
2. Kwota dofinansowania przez Powiat – 50.000 zł brutto.

§2.

1. Termin realizacji zadania o którym mowa w § 1 określa się na 2006 rok.

2. Niniejsze porozumienie jest podstawą do wprowadzenia zadania o którym

mowa w   § 1 do planu wydatków inwestycyjnych Powiatu na rok 2006.  

§3.

1. Funkcję inwestora zadania będzie pełniła Gmina.



2. Gmina przeprowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy z zachowaniem
rygorów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i sprawować będzie
kompleksowy nadzór merytoryczny nad inwestycją.

§4.

1. Powiat zobowiązuje się przekazać kwotę wymienioną w § 1 pkt 2 w terminie

30 dni od daty przekazania przez Gminę wezwania do przekazania środków

wynikających z podpisanego porozumienia.

2. Wpłata całości należności nastąpi na konto

Gminy ................................................                    .....................................................

.........................................................................

§5.

1. Porozumienie wchodzi w życie po podjęciu przez Radę Gminy Szczutowo oraz

Radę Powiatu Sierpeckiego stosownych uchwał o wykonaniu zadania przez

Gminę.

2. Jeżeli Rada Gminy i Powiatu powyższych uchwał nie podejmie, porozumienie

traci moc obowiązującą.

§6.

Strony zobowiązują się do wystąpienia do swoich Rad – odpowiednio Gmina do

Rady Gminy o przyjęciu do realizacji zadania inwestycji na drodze powiatowej,

Powiat – do Rady Powiatu o przekazaniu realizacji zadania dla Gminy.

§7.

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9.

Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Powiatu, dwa dla Gminy i jeden dla Zarządu Dróg Powiatowych.

 POWIAT GMINA




