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                      UCHWALANR ..^../..<2.^./2011

                     ZARZ^DU POWIATU w SIERPCU
                         z dnia ...^../4<^2..2011 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dot. uzyczenia Gminie Rosciszewo
nieruchomosci w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly pod budowe ciagow pieszych

         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 22 ust. 2, art.
19 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007
r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.) @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia
25 kwietnia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Mazow. z   dnia 2 lipca 2002r.
?173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                     @1.

1. Wyraza sie zgode na uzyczenie nieodplatne Gminie Rosciszewo na okres 10 lat
  nieruchomosci nr ewid. 81 i 218 polozonej w miejscowosci Rzeszotary Chwaly,
  bedacej    wlasnoscia^   Powiatu    Sierpeckiego    na    cele    okreslone
  w projekcie pn.: ,,Budowie ciagow pieszych w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly"
  na warunkach ustalonych w "Porozumieniu" stanowiacym zaiacznik Nr 1 do
  niniejszej uchwaly.

2. Po uplywie okresu uzyczenia tj. po 10 latach, naklady w postaci ciagu pieszego
  poczynione na nieruchomosciach objetych uzyczeniem, pozostana_ na gruncie bez
  koniecznosci ich usuwania, zas Gmina Rosciszewo zrzeka sie prawa dochodzenia
  od Powiatu zwrotu rownowartosci tychze nakladow.

                                     @2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczacemu Zarzadu.

                                     @3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

Przewodniczacy Jan Laskowski

Czlonek Marek Gasiorowski

Czlonek Slawomir Olejniczak

Czlonek Wojciech Rychter

Czlonek Krystyna Siwiec



                                           /projekt/

                                    POROZUMIENIE

                                  z dnia ................ 2011 roku

   w sprawie uzyczenia przez Powiat Sierpecki Gminie Rosciszewo nieriichomosci o numerze

              ewidencyjnym 81, 218 polozonych w miejscowosci Rzeszotary Chwaly

zawarte na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.) pomiedzy:
Gmin^ Rosciszewo z siedziba_przy ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rosciszewo reprezentowana przez:

              1. Jana Sugajskiego - Wojta Gminy
                 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -..................................................

dalej zwana^ Gmina^
a
Powiatem Sierpeckim z siedzibaprzy ul. Swietokrzyskiej 2a, 09-200 Sierpc reprezentowanym przez:

              1. Staroste Powiatu - Jana Laskowskiego
              2. Wicestaroste Powiatu - Marka Ga^siorowskiego

                 przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Stanislawa Pijankowskiego,
dalej zwanym Powiatem

                         . . .               @L
1. Przedmiotem porozumieniajest bezplatne uzyczenie Gminie Rosciszewo przez okres 10 lat od dnia

   podpisania niniejszego Porozumienia nieruchomosci nr ewid. 81 i 218 polozonej w miejscowosci
   Rzeszotary-Chwaly, bedacych wlasnoscia^ Powiatu Sierpeckiego, na cele zwiazane z projektem pn.
   "Budowa ciagow pieszych w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly", bedacym na etapie ubiegania sie o
   przyznanie dofinansowania w ramach dzialania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwoj wsi" Programu
   Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.

                                               @2.
1. Powiat wyraza zgode, aby Gmina zrealizowala na dzialkach nr ewid. 81 i 218 ziokalizowanych w

   miejscowosci Rzeszotary-Chwaly na terenie gm. Rosciszewo, bedacych wlasnoscia; Powiatu
   Sierpeckiego, inwestycje pn. "Budowa ciagow pieszych w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly".

2. Powiat powierza Gminie przygotowanie i realizacj^ inwestycji, o ktorej mowa w @ 1 w odniesieniu
   do dziatek nr ewid. 81 i 218 potozonych w miejscowosci Rzeszotary-Chwaly na terenie gm.
   Rosciszewo.

3. Gmina zobowiazuje sie do:
   a. pehiienia funkcji Inwestora inwestycji, o ktorej mowa w @ 1,
   b. przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych celem wyboru Wykonawcy robot
   budowlanych zwiazanych z realizacja^ inwestycji, o ktorej mowa w @ 1.

                                               @3.
1. Strony ustalaja, iz warunkiem realizacji inwestycji, o ktorej mowa w @ 1 bedzie uzyskanie pomocy

   w ramach dzialania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwoj wsi" Programu Rozwoju Obszarow
   Wiejskich na lata 2007-2013.

2. Wktad wlasny na realizacje projektu obejmujacego inwestycje, o ktorej mowa w @ 1 stanowic beda^
   srodki budzetu Gminy Rosciszewo



                                             @4.
1. Porozumienie zawiera sie na czas okreslony, tj. 10 lat od dnia podpisania niniejszego

   Porozumienia.

                                             @5.
1. Po uplywie okresu na jaki zawarto Porozumienie, strony zgodnie ustalaja, iz naklady w postaci

   ciagow pieszych, poczynione na nieruchomosciach objetych Porozumieniem, pozostana, na gruncie
   bez koniecznosci ich usuwania, zas Gmina zrzeka sie prawa dochodzenia od Powiatu zwrotu
   rownowartosci tychze nakladow.

                                             @6.
1. Porozumienie moze zostac zmienione za zgoda_ obu stron w terminie i na warunkach wspolnie

   ustalonych.
2. Zmiana postanowien niniejszego Porozumienia wymaga dia swej waznosci zachowania formy

   pisemnej w postaci aneksu zawartego przez strony.

                                             @7.
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporow w)/niktych na tie niniejszego Porozumienia nalezy do sadu

   powszechnego.

                                             @ 8.
1. Niniejsze Porozumienie sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa

   egzemplarze dia kazdej ze stron.

GMINA ROSCISZEWOPOWIAT SIERPECKI


