
 

POROZUMIENIE 
UMOWA PARTNERSKA 

 
w sprawie wspólnego finansowania inwestycji pn. „Pr zebudowa i remont dróg gminnych: 4 

Marca, 
Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Ja worskiej, Wyzwolenia i Jedno ści 

wraz z infrastruktur ą techniczn ą w Karlinie” - Etap I 

zawarta w dniu 20 listopada 2008 w Karlinie 

pomiędzy 

Gminą Karlino, ul. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, reprezentowaną przez Waldemara Miśko - 
Burmistrza, zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą” 

a 

Powiatem Białogardzkim (Starostwo Powiatowe w Białogardzie ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard), 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białogardzkiego 

1. Krzysztofa Bagińskiego - Starostę Białogardzkiego 
2. Tomasza Hynda - Wicestarostę Białogardzkiego, zwanym w dalszej części porozumienia 

„Powiatem” 

o następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem umowy partnerskiej jest wspólne sfinansowanie realizacji inwestycji pn. 
„Przebudowa i remont dróg gminnych: 4 Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, 
Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie” - Etap I. 

§ 2. 1. Inwestorem zadania będzie Gmina Karlino. 

2. Dla realizacji inwestycji opisanej w ust. 1 Gmina Karlino złoŜy wniosek aplikacyjny z 
niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie zadania o dotację na rok 2009 z „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 

3. Wartość inwestycji wynosi 6.200,000,00 zł, z czego 3.000.000,00 zł ma zostać sfinansowana 
ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. 

4. Strony umowy partnerskiej deklarują wkład finansowy na realizacje przedmiotu umowy w 
wysokości: 

a) Gmina - 3.100.000,00 zł, 
b) Powiat - 100.000,00 zł - zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/149/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 

18 listopada 2008 w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do realizacji wraz z Miastem i Gminą 
Karlino do zad. pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych: 4 Marca, Spokojna, Walki Młodych, 
Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną w 
Karlinie” - Etap I. 

§ 3. Strony ustalają plan realizacji przedmiotu umowy partnerskiej: 

1) w roku 2008 - rozpoczęcie starań o uzyskanie środków pomocowych na realizację inwestycji 
(opracowanie i złoŜenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do inwestycji); 

2) w roku 2009 - realizacja inwestycji. 

§ 4. Gmina Karlino przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki konieczne do przeprowadzenia 
inwestycji: 

1) złoŜy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek skierowany bezpośrednio do 
wojewódzkiego zespołu do spraw realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych; 

2) przeprowadzi procedurę przetargową zgodnie z ustawa P.Z.P dla zadania oraz zawrze umowę z 
wybranym wykonawcą; 

3) będzie nadzorować realizację robót pod względem zgodności z zawartą umową harmonogramem 
ich wykonania i odbioru; 



 

4) sporządzi wymaganą sprawozdawczość. 

5. rozliczy inwestycję. 

§ 5. W przypadku pozyskania dofinansowania i podjęcia ostatecznej decyzji o przeprowadzeniu 
przedmiotowej inwestycji strony umowy podpiszą umowę zasadniczą szczegółowo określającą zasady 
jej realizacji. 

§ 6. 1. Strony zobowiązują się do stałej współpracy i współdziałania w toku realizacji Umowy 
Partnerskiej. 

2. Gmina zobowiązuje się do złoŜenia rozliczenia wydatkowania dotacji w terminach 
wynikających z postanowień zawartych przy udzieleniu dotacji. 

§ 7. Umowa partnerska obowiązuje od dnia jego zawarcia do czasu zakończenia realizacji 
inwestycji i jej rozliczenia. 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają odpowiednio zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 9. Wszelkie zmiany Umowy partnerskiej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 10. W razie sporu wynikającego z realizacji przedmiotu umowy partnerskiej, sądem właściwym 
będzie Sąd Rejonowy w Białogardzie. 

§ 11. Umowę partnerską sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
kaŜdej strony. 
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