
POROZUMIENIE 35/09 

Zawarte w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 28 września 2009r. pomiędzy: Zarządem Powiatu No-

wodworskiego, w imieniu którego działają: 1.Pan Krzysztof Kapusta – Starosta Powiatu Nowodworskiego 

2. Pani Anna Kaczmarek – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego a Gminą Zakroczym, w imieniu której 

działa: 1. Pan Henryk Ruszczyk – Burmistrz Zakroczymia, o następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego środków finan-

sowych w wysokości 61 000zł/brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy zł) na realizację zadania powie-

rzonego uchwałą Rady Powiatu nr XXXV/228/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie powierzenia Gminie 

Zakroczym zadania polegającego na wykonaniu przełożenia przyłączy wodociągowych umieszczonych w 

pasie drogowym drogi powiatowej nr 3001 W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym do drogi krajowej nr 

62. 

§ 2.1. W ramach realizacji powierzonego zadania Gmina zorganizuje i przeprowadzi postępowanie prze-

targowe na wybór wykonawcy i będzie nadzorować prowadzone roboty. 

2. Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz innych właściwych przepisów. 

§ 3.1. Zakres prac oraz przyjęte rozwiązania wynikające z przebudowy, o której mowa w § 1. Gmina Za-

kroczym uzgodni z jej zarządcą. 

2. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem, tym samym 

zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie inwestycyjnym począwszy od wprowadzenia wykonawcy 

na budowę do zakończenia i odbioru robót.  

3. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Gminę co najmniej dwa dni robocze 

wcześniej. 

§ 4.1. Powiat zobowiązuje się przekazać środki, o których mowa w § 1 w terminie 14 dni od daty otrzy-

mania noty obciążeniowej, do noty należy dołączyć kopię faktury Wykonawcy i protokół odbioru robót. 

2. Gmina zapewni udział przedstawiciela Powiatu w komisji przeprowadzającej odbiór zadania. 

§ 5. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6.1. Najpóźniej do dnia 15 stycznia 2010r. Gmina ma obowiązek rozliczenia przekazanych środków po-

przez udokumentowanie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania polegającego na wykonaniu 

przełożenia przyłączy wodociągowych umieszczonych w pasie drogowym. 

2. Niewykorzystane środki lub środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na 

rachunek powiatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa da każdej ze stron. 

 

Starosta: 

mgr Krzysztof Kapusta 

Wicestarosta: 

mgr Anna Kaczmarek 

Burmistrz Gminy: 

Henryk Ruszczyk 

 

 

 


