UCHWAŁA NR XXXV/227/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 września 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od
Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 3564Z
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) Rada Gminy Manowo uchwala, co
następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27
czerwca 2013 roku w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu
Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr
3564Z, w zakresie treści porozumienia, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Manowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik
do uchwały Rady Gminy Manowo
Nr XXXV/227/2013
z dnia 26 września 2013 r.

POROZUMIENIE nr
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia ……………….. 2013 r.
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie
drogi powiatowej Nr 3564Z

Na podstawie Uchwały nr … Rady Powiatu w Koszalinie z dnia ……….. w sprawie ….. oraz
Uchwały nr …. Rady Gminy Manowo z dnia …….. w sprawie …………, zawarte pomiędzy
I. Powiatem Koszalińskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:
1. …………………….. – ……………….
2. ………………………– ……………….
a
II. Gminą Manowo, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:
Romana Kłosowskiego
– Wójta
strony postanawiają, co następuje:
§1.1. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji zadanie polegające na przebudowie
i remoncie drogi powiatowej Nr 3564Z Wyszewo – droga nr 11, o długości 2510 mb.
2. Zadanie, o którym mowa zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2014 r.
§2. Inwestycja zostanie sfinansowana w następujący sposób:
1.dofinansowanie zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych realizacji
inwestycji do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
2. w pozostałej części Powiat i Gmina po 50%, każda z jednostek do kwoty
1.000.000,00zł (słownie: jeden złotych) kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych;
należność zostanie przekazana Gminie przez Powiat w terminie 14 dni od daty otrzymania
kopii faktury potwierdzającej wydatki inwestycyjne wraz z protokołem odbioru na wskazany
rachunek bankowy Gminy; od nieterminowo uregulowanej należności naliczone zostaną
odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.
§3.1. Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje zadanie zarządzania drogą powiatową nr 3564Z
w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji inwestycji, o której mowa w § 1.
2. Powiat zezwala na dysponowanie pasem drogowym drogi powiatowej, o której mowa w
§ 1 na działkach nr 221, 389 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo.
3. Zarząd drogą określoną w ust. 1 i 2 przekazany jest na czas określony, tj. do dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji i jej
rozliczenia, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r., bądź do dnia rozwiązania
porozumienia.
§4. Gmina zobowiązuje się do:

1) złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
2) wyłonienia wykonawcy zadania,
3) nadzoru nad prowadzonymi robotami,
4) rozliczenia zadania.
5) po zakończeniu realizacji zadania do przekazania Powiatowi – Powiatowemu Zarządowi
Dróg w Koszalinie wykonanych robót protokołem zdawczo-odbiorczym; poniesione
nakłady staną się własnością Powiatu.
§5. Powiat zobowiązuje się do:
1) wykonania dokumentacji projektowej,
2) uzyskania dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych,
3) nieodpłatnego przekazania Gminie odcinka pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3564Z
na czas wykonywania robót,
4) uczestniczenia w przekazaniu pasa drogowego i odbiorze robót.
§6. Zadanie realizowane będzie zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o drogach
publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
§7. Ostateczny odbiór zadania objętego niniejszym porozumieniem dokonany będzie przy
udziale przedstawicieli Powiatu i Gminy.
§8. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania określonego w §1 porozumienia.
§9. Nieuzyskanie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2013 skutkuje
wygaśnięciem porozumienia.
§10. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o
samorządzie powiatowym.
§12. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z
których jeden otrzymuje Gmina, a trzy Powiat.
§13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiat

Gmina

UZASADNIENIE
W dniu 27 czerwca 2013 r. podjęta została uchwała w sprawie wspólnej realizacji
inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w
pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z.
Załącznikiem do niniejszej uchwały był projekt porozumienia pomiędzy Powiatem
Koszalińskim a Gminą Manowo.
W związku z tym, iż zmianie uległy następujące elementy porozumienia:
- § 1.1 – ogólna długość drogi do remontu uległa zmniejszeniu do 2510 mb,
-

§

2.1.

–

50%

kosztów

kwalifikowanych

realizacji

inwestycji

w

ramach

dofinansowania uległo zmniejszeniu do 2.000.000 zł,
- § 2.2. – 50% kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych pokrywanych przez
każdą z jednostek uległo zmniejszeniu do kwoty 1.000.000 zł,
- § 3.2. – uszczegółowiono numery działek należących do Powiatu, którymi gmina
będzie dysponowała na czas realizacji inwestycji,
- § 10 – dodano zapis,
należy dokonać zmiany uchwały w zakresie załącznika do uchwały.

