
UCHWAŁA NR XXVII / 222 / 2005

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 11 sierpnia 2005 r.

w  sprawie: przyjęcia  porozumienia  pomiędzy  Powiatem  Chełmińskim  a  Gminą  Unisław,

dotyczącego  warunków  udzielenia  dotacji  celowej  na  częściowe  sfinansowanie  inwestycji

drogowej.

Na  podstawie  art.6  ust.  l  oraz  art.9  ust.  l  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie

powiatowym (tekst jedn. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zawrzeć  porozumienie  z  Gminą  Unisław  dotyczące  warunków  udzielenia  dotacji  celowej  na

częściowe sfinansowanie przebudowy drogi Dorposz Szlachecki- Unisław od Km 0+023,06 do KM

9+467,58.

§ 2.

Przyjąć treść porozumienia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski



Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/222/2005
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 11 sierpnia 2005 r.

POROZUMIENIE l/zporr/2005

W   sprawie   dofinansowania  prowadzonej    przez   Powiat   „Modernizacja   i  rozbudowa
regionalnej sieci drogowej - przebudowa drogi powiatowej Dorposz Szlachecki-Unisław" na
odcinku Unisław-Szymborno wraz z chodnikiem Unisław-Gołoty zawarte w dniu 11 sierpnia 2005
r. w Chełmnie pomiędzy:
Powiatem Chełmińskim, reprezentowanym przez:
Wojciecha Bińczyka - Starostę Chełmińskiego,
Zdzisława Gamańskiego - Wicestarostę Chełmińskiego,
a Gminą Unisław reprezentowaną przez
Romana Misiaszka — Wójta Gminy Unisław.

§ 1.
1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie robót związanych z  "Modernizacja i rozbudowa

regionalnej sieci drogowej - przebudowa drogi powiatowej Dorposz Szlachecki-Unisław"
w ramach ZPORR, w roku 2006, na odcinku Unisław-Szymborno wraz z chodnikiem Unisław-
Gołoty o długości 1762 mb.

Wartość robót zaplanowanych do wykonania w roku 2006 wynosi 4 340 000,00 zł (słownie: cztery
miliony trzysta czterdzieści  tysięcy złotych),  a wartość całości  zadania zgodnie z kosztorysem
inwestorskim wynosi 6 300 000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych).
2. Warunkiem realizacji niniejszego porozumienia jest przyznanie środków pomocowych w ramach

ZPORR.
3. Zmiana terminu realizacji robót określonych w pkt. l, o nie więcej niż 12 miesięcy, nie wymaga

zmiany niniejszego porozumienia.

§ 2.
Gmina  Unisław  zobowiązuje  się  do  partycypacji  w  kosztach  robót  wymienionych  w  §  1
w wysokości 1,16% wartości robót zaplanowanych do wykonania w roku 2006, lecz nie więcej niż
w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wpłata wymienionej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia odbioru robót, o których mowa w § 1.
O odbiorze robót Gmina zostanie powiadomiona pisemnie.

§ 3.
Wpłaty, o której mowa w § 2 należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie,



ul. Harcerska l, NIP 875-13-51-230, w Banku Spółdzielczym w Chełmnie
Nr 07 9486 0005 0000 0420 2000 001.
W przypadku nie przekazania wpłat w terminach określonych w § 2 porozumienia, naliczane będą
odsetki w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia.

§ 4.
Zarząd Powiatu pokryje koszty robót o których mowa w § 1 w wysokości  98,84% wartości robót
zaplanowanych na 2006 r., co zgodnie z kosztorysem inwestorskim stanowi kwotę 4 290 000,00 zł
(słownie:  cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) ze środków własnych oraz
refundowanych w ramach ZPORR.

§ 5.
Zarząd Powiatu zobowiązuje się wykorzystać przekazane środki wymienione w § 2 na pokrycie
zobowiązań z tytułu zadania o którym mowa w §1 niniejszego porozumienia.

§ 6.
Szczegółowy   zakres   zadania   określa   dokumentacja   projektowa   wraz   z   kosztorysem
inwestorskim.
Szczegółowe  terminy  i  warunki  finansowania  określi  Wniosek  składany  do  ZPORR, materiały
przetargowe    oraz   umowa,   która   zostanie   zawarta   na   wykonanie   robót wymienionych
w § 1.

§ 7.
Wszelkie zmiany mniejszego porozumienia mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 9.
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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