
Zahlcznik do uchwaly 
NT XXVIII124/13 

Rady Gminy Gzy 
z dnia 27 sierpnia 2013 r. 

projekt 

Porozumienie N r .............................. . 


zawarte w dniu ..................... w Karniewie pomi~dzy: 


Gmin£t Gzy w imieniu kt6rej dziala: 
Barbara Polaiiska - W 6jt Gminy Gzy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gzy- ElZbiety Glowackiej 

a 

Gmin£t Karniewo w imieniu ktorej dziala: 
Michal Woj ciech Jasinski - W ojt Gminy Karniewo 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Karniewo- Marianny Michalskiej 
o nast~puj£tcej tresci: 

Na postawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz 74 ustawy z dnia 8 marc a 1990 
roku i samorz£tdzie gminnym (Dz. U z 2013 poz. 594), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 roku 0 drogach publicZllych (Dz. U. z 2013r., poz.200) oraz uchwaly Nr .............. . 
Rady Gminy Gzy z dnia .............. w sprawie zawarcia porozumienia mi~dzygminnego 
z Gmin£t Karniewo w sprawie powierzenia zadania publicznego polegaj£tcego na przekazaniu 
zarz£tdzenia drog£t publicZll£t oraz uchwaly Nr . ..... ... ......... Rady Gminy Karniewo z dnia 
.................. r. w sprawie zawarcia porozumienia mi~dzygminnego z Gmin£t Gzy w sprawie 
powierzenia zadania pUblicznego polegaj£tcego na przej~ciu zarz£tdzania droga publicZll£t 
o nast~puj£tcej tresci: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniej szego porozumienia jest powierzenie zadania zarz£tdzenia odcinkiem 
o dl. 600 mb drogi gminnej nr 340102W we wsi W6jty TrojanyGminie Gzy w zwi'tZku 
z realizacj£tzadania w zakresie Przebudowa dr6g gminnych usprawniajqcych 
komunikacjf pomifdzy Gminq Karniewo, powiat makowski i Gminq Gzy, powiat 
pultuski w ramach programu Wieloletniego pod nazw£t "Narodowy Program Przebudowy 
Dr6g Lokalnych 2012-2015 Etap II" przyj~tego uchwal£tNr 174/2011 Rady Ministr6w 
z dnia 6 \VfZesnja 2011 roku z p{)zn. ZITI. 

2. Wysokosc srodkow finansowych przekazanych przez Gmin~ Gzy z budzetu Gminy Gzy na 
rok 2014 na realizacj~ zadania pn. Przebudowa dr6g gnlinnych usprawniajqcych 
komunikacjf pomifdzy Gminq Karniewo, powiat makowski i Gminq Gzy, powiat 
pultuski w ramach Programu Wieloletniego pod nazw£t "Narodowy Program Przebudowy 
Drog Lokalnych 2012-2015 Etap II" przyj~tego uchwal'tNr 174/2011 Rady Ministr6w 
z dnia 6 \vTzesnia 2011 roku z pOin. ZllI. ustala si~ na kwot~ do 185 735,00 zl (slowrue: 
do stu osiemdziesi~ciu pi~ciu tysi~cy zlotych siedemset trzydziestu pi~ciu zlotych). 

3. Gmina Karniewo przyjmuj£tc do realizacji powierzony zarz'td akceptuje wysokosc 
przekazanych srodk6w i zobowi'tZllje si~ do wykorzystania ich wyl'tcznie na cel wskazany 
w porozumieniu, jak r6wniez zobowi'tZllje si~ do zabezpieczenia srodk6w finansowych 
w kwocie .................................. zl. (slowrue: ................................................................... ) 
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w budzecie Gminy Kamiewo na rok 2014 z zastrzezeniem § 2 ust. 2. 
4. Srodki 0 kt6rych mowa w ust. 2 zostan'l przekazane na rachunek bankowy Gminy 

Kamiewo w terminie - w ci(lgu 7 dnia od daty dostarczenia kserokopii faktury Wykonawcy 
rob6t budowlanych wraz z protokolem odbioru koncowego. 

5. Powierza si~ obowi(lZki zarz'ldcy drogi, 0 kt6rych mowa wart. 20 pkt 3), 4), 7), 11),6), 
ustawy 0 drogach publicznych. Kosity obowi¢6w zarz'ldcy poniesie Gmina Karniewo. 

6. Strony ustalajq, ze powierzenie obowi¢6w, 0 kt6rych mowa w ust 5 nast~puje na okres 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. 

§2 

1. W celu realizacji zadania pn. Przehudowa dr6g gminnych usprawniajqcych komunikacj~ 
pomi~dzy Gminq Karniewo, powiat makowski i Gminq Gzy, powiat pultuski Gmina 
Kamiewo zorganizuje i przeprowadzi post~powanie maj'lce na celu wyb6r wykonawcy 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam6wien publicznych oraz b~dzie sprawowac nadz6r 
nad przeprowadzonymi pracami. 

2. Jezeli kwota srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj~ zadania, 0 kt6rym mowa 
w §1 ust. 1 w zwi(lZku z wyborem oferty w post~powaniu przetargowym prowadzonym na 
podstawie przepis6w ustawy Prawo zam6wien publicznych, okaze si~ niewystarczaj'lca, 
Gmina Kamiewo zobowi(lZuje si~ niezwlocznie podj'lc czynnosci maj'lce na celu 
zabezpieczenie dodatkowych srodk6w finansowych w budzecie gminy na 2014 rok 
w wysokosci koniecznej do wykonania zadania. 

§3 

1. Termin wykorzystania srodk6w finansowych przekazanych zgodnie z niniejszym 
porozumieniem ustala si~ do dnia 30.11.2014 r. 

2. Gmina Kamiewo ma obowi(lZek rozliczenia przekazanych srodk6w poprzez 
udokumentowanie poniesionych koszt6w na realizacj~ przyj~tego zadania, w szczeg6lnosci 
poprzez przedlozenie potwierdzonych za zgodnosc z oryginalem kopii faktur VAT. 

3. Niewykorzystane srodki lub srodki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem 
podlegaj'lZWfotowi na rachunek bankowy Gminy Gzy w terminie i na zasadach og6lnych 
okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 fmansach publicznych. 

§4 

1. Gmina Kamiewo zobowi(lZuje si~ do zachowania naleiytej starannosci przy realizacji 
niniej szego porozumienia. 

2. Gmina Gzy zastrzega sobie prawo kontroli prawidlowosci wykonania zadania obj~tego 
porozumlemem. 

3.0 zamierzonej kontroli Gmina Gzy zobowi(lZanajest powiadomic Gmin~ Karniewo nie 
poZniej niz 2 dni przez planowanym terminemjej przeprowadzenia. 

§5 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreslony, tj. do dnia 31 stycznia 2015 r 

Porozumienie ulega rozwi(lZaniu w przypadku nieotrzymania srodk6w finansowych przez 

Gmin~ Karniewo na realizacj~ zadania pod nazw'lpn. Przehudowa dr6g gminnych 
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usprawniajqcych komunikacjf pomifdzy Gminq Karniewo, powiat makowski i Gminq 

Gzy, powiat pultuski w ramach Programu Wieloletniego pod nazw'l. "Narodowy Program 

Przebudowy Drog Lokalnych 2012 - 2015 Etap II Bezpieczenstwo - Dost~pnos6 -

Rozwoj", przyj~tego uchwal'l. Nr 174/2011 Rady Ministr6w z dnia 6 wrzesnia 2011 roku 

zpom. zm. 

2. 	 W przypadku raz'l.cych zaniedbail w realizacji powierzonego zadania Gmina Gzy zastrzega 
sobie prawo rozwi4Zania porozumienia bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj'l.zachowania formy pisemnej pod rygorem 
niewamosci. 

4. Porozumienie sporz'l.dzono w czterechjednobrzmi'l.cych egzemplarzach, po dwa dla ka:zdej 
ze stron. 

5. 	 Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

GMINA KARNIEWO 	 GMINAGZY 

PRZEWODNICZt\CY 
RADY 

~nYi~ 
Leon Pytel ~ 


