
UCHWAŁA NR 103/18/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 23 kwietnia 2007r.

w sprawie zawarcia porozumień dot. współfinansowania inwestycji na drogach
powiatowych w roku 2007 z gminą Mochowo 

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

§ 1.

1. Zawrzeć  porozumienia  określające  rodzaj  inwestycji  i  zasady
współfinansowania  robót  na drogach  powiatowych  w roku  2007  z  Wójtem
Gminy Mochowo.

2. Przedmiotem porozumień  będzie  współfinansowanie  przez  Powiat  i  Gminę
inwestycji  drogowych  polegających  na  przebudowie  następujących  dróg
powiatowych:
a) Droga nr 3765W Bożewo – Cieślin – załącznik nr 1
b) Droga nr 3766W Bożewo – Głuchowo – załącznik nr 2
c) Droga nr 3729W Malanowo – Dobaczewo – droga (Sierpc- Ligowo) – 
    załącznik nr 3

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd :

1. Sławomir Fułek – Przewodniczący Zarządu ..........................................

2. Andrzej Twardowski – członek Zarządu ..........................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek Zarządu ..........................................

4. Paweł Kaźmierczak – członek Zarządu ..........................................

5. Adam Pijankowski – członek Zarządu ..........................................



Zał. Nr 2 do uchwały 

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

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

1)  Powiatem  Sierpeckim,  w  imieniu  którego  działa  Zarząd  Powiatu

reprezentowany przez:

1. Sławomira Fułka – Starostę Sierpeckiego

2. Andrzeja Twardowskiego – Członka Zarządu Powiatu Sierpeckiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Stanisława Pijankowskiego

zwanym dalej “Powiatem”

2) Gminą Mochowo reprezentowaną przez:

1. Jadwiga Przedpełska – Wójta Gminy Mochowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .............................

zwaną dalej “Gminą”

§1

1. Przedmiotem porozumienia jest współfinansowanie przez Powiat i Gminę

inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3766W

Bożewo-Głuchowo

2. Szacunkowa wartość całego zadania wyniesie kwotę 200.000,00 zł brutto,  z

czego  na  Powiat  przypada  50  % tej  kwoty tj.  100.000,00  zł  i  na  Gminę 50%

kwoty tj. 100.000,00 zł brutto.

§2

1. Termin realizacji zadania o którym mowa w §1 określa się na 2007r.

2. Niniejsze  porozumienie  jest  podstawą  do  wprowadzenia  zadania  o  którym

mowa do planu finansowo-rzeczowego robót inwestycyjnych na rok 2007.

§3

1. Funkcję Inwestora zadania będzie pełnił Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu.

2. Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Sierpcu  przeprowadzi  procedurę  wyłonienia

wykonawców poszczególnych etapów robót z zachowaniem rygorów ustawy

Prawo  Zamówień  Publicznych  i  sprawować  będzie  kompleksowy  nadzór

merytoryczny nad inwestycją.



§4

1. Udział środków własnych Gminy  w realizacji zadania wyniesie łączną sumę

50.000,00 zł płatną w dwóch ratach. Pierwsza stanowić będzie równowartość

50%  kosztów  przygotowania  inwestycji  stanowiących  fakturę  za  podkłady

geodezyjne i  dokumentację  projektową,  druga  rata  stanowić  będzie  różnicę

między  łączną  sumą partycypacji  Gminy i  połową  należności  z  faktury  za

podkłady geodezyjne i faktury za dokumentację projektową.

2. Gmina  zobowiązuje  się  przekazać  pierwszą  ratę  e  terminie  14  dni  od  dnia

przesłania  jej  przez  ZDP  w  Sierpcu  (inwestora  zadania)  kopii  faktury  za

wykonanie  podkładów  geodezyjnych  i  dokumentacji  projektowej  wraz  z

wezwaniem do zapłaty. Kopię wezwania wraz z dowodem doręczenia Zarząd

Dróg Powiatowych w Sierpcu przekaże do Powiatu

3. Drugą  ratę  Gmina  zobowiązuje  się  przekazać  w  terminie  21  dni  od  dnia

otrzymania stosownego wezwania od Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

wysłanego nie wcześniej niż 30 dni od dnia terminu płatności pierwszej raty.

4. Wpłata całości należności nastąpi na konto Starostwa Powiatowego w Sierpcu

PKO BP S.A. 81 1020 3974 0000 5402 0006 6159

§5

1. Gmina  jako  jednostka  współfinansująca  zadanie  wytypuje  reprezentanta

Gminy  do  obecności  przy  otwarciu  ofert  na  wykonanie  dokumentacji

projektowej i robót budowlanych.

2. O  terminie  otwarcia  ofert  ZDP  w  Sierpcu  powiadomi  Gminę  oddzielnym

pismem minimum 7 dni przed datą otwarcia ofert.

§6

1. Rozliczenie całego zadania nastąpi  po przedstawieniu rozliczenia inwestycji

przez ZDP w Sierpcu wraz z kopią faktury za roboty budowlane

2. Jeżeli  wartość zadania na podstawie rozliczenia przekazanego przez ZDP w

Sierpcu do Gminy wyniesie mniej niż wartość szacunkowa określona w §1 –

Powiat  przekaże  50%  zaoszczędzonej  kwoty  na  wskazany  rachunek  w

terminie 21 dni od daty wpłynięcia stosownego pisma do Gminy.



§7

1. Porozumienie  zyskuje  moc  wiążącą  i  wchodzi  w  życie  po  zabezpieczeniu

środków finansowych na realizację inwestycji w budżetach Powiatu i Gminy

na 2007r. Informację pisemną o zabezpieczeniu środków w budżetach strony

porozumienia przekażą wzajemnie w terminie 7 dni od daty sesji budżetowej.

2. W przypadku nie zabezpieczenia środków w budżecie którejkolwiek ze stron

uzgdodnienia  objęte  niniejszym  porozumieniem  tracą  moc,  a  strony  są

zwolnione od współfinansowania inwestycji.

§8

1. Zmiana  treści  porozumienia  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

§9

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy

Kodeksu Cywilnego.

§10

Porozumienie spisane zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla

Powiatu, dwa dla Gminy i jeden dla Zarządu Dróg Powiatowych. 



Zał. Nr 3 do uchwały

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

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

1.Powiatem  Sierpeckim,  w  imieniu  którego  działa  Zarząd  Powiatu

reprezentowany przez:

1. Sławomira Fułka – Starostę Sierpeckiego

2. Andrzeja Twardowskiego – Członka Zarządu Powiatu Sierpeckiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Stanisława Pijankowskiego

zwanym dalej “Powiatem”

2. Gminą Mochowo reprezentowaną przez:

1. Jadwiga Przedpełska – Wójta Gminy Mochowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .............................

zwaną dalej “Gminą”

§1

1. Przedmiotem porozumienia jest współfinansowanie przez Powiat i Gminę

inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3729W

Malanowo-Dobaczewo-droga (Sierpc-Ligowo)

2. Szacunkowa wartość całego zadania wyniesie kwotę 200.000,00 zł brutto,  z

czego  na  Powiat  przypada  50  % tej  kwoty tj.  100.000,00  zł  i  na  Gminę 50%

kwoty tj. 100.000,00 zł brutto.

§2

1.Termin realizacji zadania o którym mowa w §1 określa się na 2007r.

2.Niniejsze porozumienie jest  podstawą do wprowadzenia zadania o którym

mowa do planu finansowo-rzeczowego robót inwestycyjnych na rok 2007.

§3

1.  Funkcję  Inwestora  zadania  będzie  pełnił  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w

Sierpcu.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu przeprowadzi procedurę wyłonienia

wykonawców poszczególnych etapów robót z zachowaniem rygorów ustawy

Prawo  Zamówień  Publicznych  i  sprawować  będzie  kompleksowy  nadzór



merytoryczny nad inwestycją.

§4

1.  Udział  środków  własnych  Gminy   w realizacji  zadania  wyniesie  łączną

sumę  50.000,00  zł  płatną  w  dwóch  ratach.  Pierwsza  stanowić  będzie

równowartość 50% kosztów przygotowania inwestycji  stanowiących fakturę

za  podkłady  geodezyjne  i  dokumentację  projektową,  druga  rata  stanowić

będzie różnicę między łączną sumą partycypacji Gminy i połową należności z

faktury za podkłady geodezyjne i faktury za dokumentację projektową.

2. Gmina zobowiązuje się przekazać pierwszą ratę e terminie 14 dni od dnia

przesłania  jej  przez  ZDP  w  Sierpcu  (inwestora  zadania)  kopii  faktury  za

wykonanie  podkładów  geodezyjnych  i  dokumentacji  projektowej  wraz  z

wezwaniem do zapłaty. Kopię wezwania wraz z dowodem doręczenia Zarząd

Dróg Powiatowych w Sierpcu przekaże do Powiatu

3. Drugą ratę Gmina zobowiązuje się przekazać w terminie 21 dni  od dnia

otrzymania stosownego wezwania od Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

wysłanego nie wcześniej niż 30 dni od dnia terminu płatności pierwszej raty.

4.  Wpłata  całości  należności  nastąpi  na  konto  Starostwa  Powiatowego  w

Sierpcu PKO BP S.A. 81 1020 3974 0000 5402 0006 6159

§5

1.  Gmina  jako  jednostka  współfinansująca  zadanie  wytypuje  reprezentanta

Gminy  do  obecności  przy  otwarciu  ofert  na  wykonanie  dokumentacji

projektowej i robót budowlanych.

2. O terminie otwarcia ofert  ZDP w Sierpcu powiadomi Gminę oddzielnym

pismem minimum 7 dni przed datą otwarcia ofert.

§6

1.Rozliczenie całego zadania nastąpi po przedstawieniu rozliczenia inwestycji

przez ZDP w Sierpcu wraz z kopią faktury za roboty budowlane

2. Jeżeli wartość zadania na podstawie rozliczenia przekazanego przez ZDP w

Sierpcu do Gminy wyniesie mniej niż wartość szacunkowa określona w §1 –

Powiat  przekaże  50%  zaoszczędzonej  kwoty  na  wskazany  rachunek  w

terminie 21 dni od daty wpłynięcia stosownego pisma do Gminy.



§7

1. Porozumienie zyskuje moc wiążącą i wchodzi w życie po zabezpieczeniu

środków finansowych na realizację inwestycji w budżetach Powiatu i Gminy

na 2007r. Informację pisemną o zabezpieczeniu środków w budżetach strony

porozumienia przekażą wzajemnie w terminie 7 dni od daty sesji budżetowej.

2.  W przypadku  nie  zabezpieczenia  środków  w budżecie  którejkolwiek  ze

stron  uzgodnienia objęte niniejszym porozumieniem tracą moc, a strony są

zwolnione od współfinansowania inwestycji.

§8

1.Zmiana  treści  porozumienia  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

§9

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy

Kodeksu Cywilnego.

§10

Porozumienie spisane zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla

Powiatu, dwa dla Gminy i jeden dla Zarządu Dróg Powiatowych. 


