
Uchwała Nr XXXVII/ 280 /09 
Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przej ęcia przez Gmin ę Biesiekierz od
Powiatu Koszali ńskiego cz ęści  zadania inwestycyjnego dotycz ącego budowy
kanalizacji deszczowej w ci ągu drogi powiatowej nr 0375Z.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr
214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; z 2009 Nr 52, poz. 420) - Rada Gminy
uchwala , co następuje:

§ 1

Wyraża się  zgodę na przystąpienie  do wspólnej  realizacji  zadania  inwestycyjnego  i
przejęcia  przez  Gminę  Biesiekierz  od  Powiatu  Koszalińskiego  części  zadania
inwestycyjnego p.n. „  Budowa kanalizacji  deszczowej  w ciągu drogi  powiatowej  Nr
0375Z” - w części dotyczącej budowy odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości
Stare Bielice gmina Biesiekierz. 

§ 2

Realizacja  zadania,  o  którym mowa w §  1  ,  nastąpi  w roku 2010 i  2011  na  mocy
porozumienia  zawartego  pomiędzy  Powiatem  Koszalińskim  a  Gminą  Biesiekierz,
regulującego w szczególności jego zakres rzeczowy i finansowy .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kolanowski



POROZUMIENIE

zawarte w dniu ………….. w Koszalinie pomiędzy:

Powiatem Koszalińskiem , reprezentowanym przez:
1. Romana Szewczyka – Starostę 
2. Andrzeja Leśniewicza – Wicestarostę

a
Gminą Biesiekierz, reprezentowaną przez:

Mariana Hermanowicza – Wójta

na podstawie Uchwały Nr ……………….. Rady Powiatu w Koszalinie z dnia ………………….
w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi gminnej
połoŜonej w granicach administracyjnych Gminy Biesiekierz oraz Uchwały Nr ………………..
Rady Gminy Biesiekierz z dnia ……………… w sprawie wspólnej realizacji zadania
inwestycyjnego w pasie drogowym drogi gminnej połoŜonej w granicach administracyjnych
Gminy Biesiekierz, strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Przedmiotem  porozumienia  jest  wspólna  realizacja  projektu  pod  nazwą  „  Budowa
kanalizacji  deszczowej  w  ci ągu  drogi  powiatowej  Nr  0375Z”  -  w  części  dotyczącej
budowy  odcinka  kanalizacji  deszczowej  w  miejscowości  Stare  Bielice  gmina  Biesiekierz.
Projekt realizowany jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

§ 2

Stronami wspólnej realizacji projektu są:
1. Gmina Biesiekierz , zwana dalej Liderem  przedsięwzięcia.
2. Powiat Koszaliński, zwany dalej Partnerem  przedsięwzięcia. 

§ 3

1.  Realizacja  przedsięwzięcia  obejmuje  budowę  odcinka  kanalizacji  deszczowej  w  ciągu
drogi powiatowej nr 0375Z w miejscowości Stare Bielice gmina Biesiekierz (dz. nr 21/1/,
21/2, 207/7, 207/8) o długo ści 1049 m.  

2.  Wartość  przedsięwzięcia  wynosi  1 091 000,00  złotych  netto  (  słownie:  jeden  milion
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych ) plus 22%VAT, tj.  1 331 020,00 złotych brutto  

 (słownie:  jeden  milion  trzysta  trzydzieści  jeden  tysięcy  dwadzieścia  złotych).  



§ 4

Realizacją projektu będzie zarządzał Lider przedsięwzięcia.

§ 5

Obowiązki Lidera przedsięwzięcia:

 1. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
2. ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
 Wiejskich na lata 2007 – 2013.
3. Zabezpieczenie wkładu finansowego w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości 
 50% wkładu własnego.
4. Pełnienie obowiązków inwestora.
5. Wyłonienie zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Zawarcie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych i inspektorem 
 nadzoru inwestorskiego.
7. Przystąpienie do odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.
8. Dokonanie rozliczeń finansowych projektu. 

§ 6

Obowiązki Partnera przedsięwzięcia:

1. Współpraca z Liderem w zakresie realizacji projektu.
2. Zabezpieczenie wkładu finansowego w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości

50% wkładu własnego.
3. Udział w odbiorze końcowym wykonanych robót budowlanych.

§ 7

Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia:

1. Lider przedsięwzięcia zgodnie z § 5 pkt 3 sfinansuje ze środków własnych koszty
realizacji  przedsięwzięcia  do kwoty  256 385,00 złotych brutto  (  słownie:  dwieście
pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych ). 

2. Partner przedsięwzięcia zgodnie z § 6 pkt 2 sfinansuje ze środków własnych koszty
realizacji  przedsięwzięcia  do kwoty  256 385,00 złotych brutto  (  słownie:  dwieście
pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych ). 

§ 8

Lider  przedsięwzięcia  określi  we  wniosku  PROW  kwotę  refundacji  przewidzianych  do
poniesienia wydatków na realizację projektu w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych
projektu.  Środki  finansowe  stanowiące  refundację  poniesionych  wydatków  projektu
przekazywane  będą  przez  Instytucję  Zarządzającą  na  konto  bankowe  Lidera
przedsięwzięcia.



§ 9

Po zakończeniu realizacji zadania Lider przekaŜe jednostce organizacyjnej Partnera –
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Koszalinie środki trwałe powstałe w ramach inwestycji
protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 10

Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

§ 11

Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji objętego nim zadania.

§ 12

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  porozumieniu  mają  zastosowanie  przepisy
kodeksu cywilnego.

§13

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , po dwa
egzemplarze dla kaŜdej ze stron.

§14

Porozumienie  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 

Powiat Koszaliński  Gmina Biesiekierz 


