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POROZUMIENIE Nr 6/09
pomi ędzy: Powiatem Koszali ńskim, reprezentowanym przez: Romana Szewczyka - 

Starost ę Andrzeja Le śniewicza - Wicestarost ę zwanym dalej Powiatem a Gmin ą Manowo, 
reprezentowan ą przez: Romana Kłosowskiego - Wójta zwan ą dalej Gmin ą,

zawarte w dniu 25 marca 2009 r. w Koszalinie

(Szczecin, dnia 15 maja 2009 r.)

na podstawie uchwały Nr XXI/229/09 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 lutego 2009 r. w 
sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przekazania Gminie Świeszyno i Gminie Manowo części 
zadania  inwestycyjnego  w  pasie  drogowym  drogi  powiatowej  Nr  0381Z  oraz  uchwały  Nr 
XXVII/197/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu 
Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego polegającego przebudowie drogi powiatowej  nr 
0381Z Świeszyno - Cewlino - droga nr 11 strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Strony przystępują  do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na 
przebudowie drogi powiatowej Nr 0381Z Świeszyno - Cewlino - droga Nr 11.

2. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do realizacji część zadania inwestycyjnego, o którym 
mowa w ust. 1 od drogi Nr 11 do granicy Gminy.

§ 2. W ramach porozumienia Gmina zobowiązuje się do:
1) pokrycia  25% kosztów  realizacji  inwestycji  -  do  kwoty  800.000,00  zł  (słownie:  osiemset 

tysięcy złotych);
2) złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi w wysokości 50% kosztów realizacji 

inwestycji - w ramach Programu Wieloletniego p.n.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011".

§ 3. W ramach porozumienia Powiat zobowiązuje się  do: pokrycia 25% kosztów realizacji 
inwestycji - do kwoty 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

§ 4. Strony realizując zadanie zobowiązane są przestrzegać przepisy wynikające z ustawy o 
drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy prawo budowlane.

§ 5. 1. Ostateczny  odbiór  zadania  objętego  niniejszym  porozumieniem  dokonany  będzie 
przy udziale przedstawicieli Powiatu i Gminy.

2. Po  zakończeniu  zadania  wykonane  przez  Gminę  prace  na  odcinku  drogi  powiatowej 
zostaną  przekazane  na  mienie  Powiatu  -  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Koszalinie  protokołem 
przekazania - przesunięcia środka trwałego.

§ 6. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania określonego w § 1 porozumienia.

§ 7. Wszelkie  zmiany  treści  Porozumienia  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

§ 8. Porozumienie  zostało  sporządzone  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z 
których jeden otrzymuje Gmina, a trzy Powiat.

§ 9. Porozumienie  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


