
 

POROZUMIENIE Nr RCH/09 

zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezen-

towanym przez: 1. Bogdana Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego, 2. Waldemara Sobczaka - 

Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu”         

a Janem Kozonem - Wójtem Gminy Rząśnik zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”. 

Na podstawie § 1 i § 3 uchwały nr XXXVI/225/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 kwietnia 2009r. 

oraz uchwały nr XXIX/132/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 kwietnia 2009r. zostało zawarte porozumie-

nie następującej treści: 

§ 1. Zarząd Powiatu jest zarządcą dróg powiatowych: Nr 2648W od drogi nr 8 - Długosiodło - Lubiel No-

wy - Rząśnik, Nr 4415W Stary Leszczydół - Nowe Wielątki. 

§ 2. Opisane w § 1 drogi Zarząd Powiatu przekazuje Wójtowi Gminy w zarządzanie na czas od dnia pod-

pisania porozumienia do dnia 15 listopada 2009r. 

§ 3. Porozumienie dotyczy przekazania przez Zarząd Powiatu zarządzania drogami powiatowymi Wójto-

wi Gminy w zakresie budowy chodników w pasie dróg powiatowych opisanych w § 1, w miejscowościach: 

Lubiel Nowy o długości 100mb i Nowe Wielątki o długości 2.425mb. 

§ 4. Do obowiązków Wójta Gminy w ramach sprawowanego zarządzania należy budowa chodników o 

długości 2.525mb, polegająca na: 

 wykonaniu podbudowy, 

 wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej, 

 ustawieniu krawężników i obrzeży, 

 wykonanie w chodnikach elementów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia po-

wierzchniowego w przypadku braku kanalizacji deszczowej, 

 uzupełnienie nawierzchni pomiędzy krawędzią jezdni a krawężnikiem masą betonową lub masą asfalto-

wą a następnie uzupełnienie powstałych szwów emulsją asfaltową, zjazdy i wjazdy powinny być unie-

sione co najmniej 6 cm powyżej istniejącej krawędzi jezdni. 

§ 5.1. Zarząd Powiatu zobowiązuje się do pokrycia części kosztów robót wymienionych w § 4, wykona-

nych od dnia podpisania porozumienia. 

2. Udział w dofinansowaniu robót opisanych w § 4 przez Zarząd Powiatu wynosi 10% wartości nakładów 

inwestycyjnych i nie więcej niż 56.813,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzynaście zło-

tych 00/100). 

3. Rozliczenie pomiędzy stronami niniejszego porozumienia nastąpi po komisyjnym odbiorze robót, na 

podstawie noty księgowej wraz z załączonymi do niej poświadczonymi za zgodność z oryginałem kseroko-

piami: faktur za wykonane roboty, przelewu zapłaty oraz pozostałymi dokumentami związanymi z poniesio-

nymi wydatkami (umowa z wykonawcą, protokół odbioru robót) oraz po wystawieniu dowodu PT. 

4. Dokumenty wymienione w § 5 pkt 3 winny potwierdzać wykonanie chodników w zakresie rzeczowym i 

ilościowym określonym w § 4. 

5. Rozliczenie środków nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zrealizowania zadania, nie później niż do 30 listo-

pada 2009r. 

§ 6. Dofinansowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie zobowiązania Powiatu Wy-

szkowskiego wobec Gminy Rząśnik, wynikające z tego porozumienia, w tym także ewentualne inne nakłady 

poczynione przez Gminę na tej drodze w trakcie realizacji budowy chodników. 

§ 7.1. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanego zarządu, a w szczególności: 

1) prawo uczestnictwa przedstawiciela Zarządu Powiatu w składzie komisji udzielającej zamówienia na 

roboty, bądź usługi będące przedmiotem porozumienia, 

2) prawo udziału własnego przedstawiciela w końcowym odbiorze robót bądź usług, 

3) prawo wglądu do dokumentów związanych z udzieleniem przez Wójta Gminy zamówień publicznych 

dotyczących powierzonych zadań. 



2. Zarząd Powiatu każdorazowo zgłosi zamiar korzystania z uprawnień określonych w ust. 1, określając 

zakres oraz osobę upoważnioną do wykonywania wskazanych czynności. 

§ 8.1. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania porozumienia w przypadku 

nieprzestrzegania prze Wójta Gminy postanowień niniejszego porozumienia. 

2. W przypadku rozwiązania porozumienia strony dokonają protokolarnego odbioru prac opisanych w 

§ 3. Protokół taki winien w szczególności wymieniać roboty wykonane w okresie obowiązywania porozu-

mienia, zestawienie wartości robót ze wskazaniem adresu wykonawcy. 

3. Wójt Gminy zobowiązany jest przekazać uprawnienia wynikające z umów z wykonawcami na rzecz Za-

rządu Powiatu. 

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważ-

ności. 

§ 10. Zarząd Powiatu opublikuje porozumienie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 12. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 
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