
Zaiqcznik do Uchwaly NrIX/79/2015 * * 

Rady Gminy Waganiec ' •• \ 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

POROZUMIENIE 

w sprawie okreslenia zasad wspolpracy i wzajemnych zobowi^zan dla realizacji zadania pod nazw^ „Przebudowa 
drogi gminnej nr 160512C w miejscowosci Michalin i Wiktoryn". 

Zawarte w dniu 2015 r. pomi^dzy: Gmin^ Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, 

reprezentowanq przez 

Wojta Gminy Pana Piotra Kosik, . , 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Danuty Roszko, 

zwan^ dalej „Gmin^" 

a 

Powiatem Aleksandrowskim z siedzib^ w Aleksandrowie Kujawski, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski, 

reprezentowanym przez Zarz^d Powiatu Aleksandrowskiego w imieniu, ktorego dzialajq: 

StaroSta Aleksandrowski Pan Dariusz Wochna, 

Wicestarosta Aleksandrowski Pan Wojciech Marjanski, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty Sobierajskiej, 

zwanym dalej „Powiatem", 

zawieraj^ Porozumienie o nast^puj^cej tresci: 
§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest okreslenie zasad wspolpracy i wzajemnych zobowi^an dla realizacji zadania pod 

nazwq „Przebudowa drogi gminnej nr 160512C w miejscowosci Michalin i Wiktoryn" o dhigosci okolo 990 m.b. zwanego 
dalej „Zadaniem". 

2. Zadanie realizowane b^dzie przy wsparciu srodkow pozyskanych w ramach operacji typu „Budowa lub modemizacja 
drog lokalnych" w ramach poddzialania „Wsparcie inwestycji zwi^zanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudow^ 
wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi? odnawialn^ i w oszcz^dzanie energii" obj^tego 
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020. 

3. Zlozenie wniosku o przyznanie pomocy nast^pi w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 13 stycznia 2016r. 

4. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2016-2017. 

§ 2. Gmina zobowi^zuje si? do: 

1. Pokrycia kosztow zwi^zanych z realizacji zadania opisanego w § 1, a dotycz^cych procedury zaprojektuj-wybuduj, 
a takze uzyskania zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej, 

2. Uzyskania wszelkich niezb?dnych zezwolen, pozwolen i opinii niezb^dnych do wykonania zadania pod wzgl^dem 
formalnym, 

3. Aplikowania do wlasciwej instytucji zarzqdzaj^cej o srodki zewn^trzne na realizacj? zadania, 

4. Przeprowadzenia procedur wylonienia wykonawcy, 

5. Nadzoru nad wykonaniem zadania, 

6. Dokonania nalezytych odbiorow robot wykonanych w ramach zadania, 

7. Promocji projektu. 

§ 3. Powiat zobowi^zuje si§ do pokrycia cz^sci kosztow zwi^zanych z realizacji zadania wskazanego w § 1 ust. 1 
w zakresie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa -Ujma Duza na drog§ gminn^ nr 160512C. 

§ 4. Szacunkowa wartosc zadania wynosi: 793.401,00 zl (brutto), w tym udzial Powiatu Aleksandrowskiego 
3 000,00 zl ( slownie : trzy tysiqce zlotych). ,̂  
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§5 . 1. Strony ustalajq, iz pozyskanie srodkow niezb^dnych na wykonanie zadania nie wplynie na wysokosc srodkow 
przekazanych przez Powiat. Gmina nie moze przeznaczyc pozyskanej kwoty na wykonanie innego zadania nie wynikaj^cego z 
niniejszego porozumienia. ^ , 

2. Srodki finansowe okreslone w § 4 (udzial Powiatu Aleksandrowskiego) Powiat przekaze na konto Gminy po podj?ciu 
uchwaly Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej i nie pozniej niz w ci^gu 
14 dni od daty przeslania kserokopii protokohi odbioru koncowego. ^ * 

3. W terminie 30 dni od daty odbioru koncowego zadania opisanego w § 1 Gmina przedstawi Powiatowi rozliczenie 
z przyznanych i wykorzystanych srodkow finansowych. 

§ 6. W przypadku braku dofinansowania ze zrodel wskazanych § 1 ust. 2 niniejsze Porozumienie traci moc. 

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie majq przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9. 1. Niniejsze Porozumienie wejdzie w zycie z dniem jego podpisania. 

2. Porozumienie sporz^dzono w dwoch jednobrzmiicych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. 

Gmina Waganiec: '• Powiat Aleksandrowski: 

s 
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