
 

 

POROZUMIENIE NR 2/2016 

ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 21 lipca 2016 r. 

w sprawie przekazania w zarząd części drogi powiatowej nr 2236 P celem realizacji inwestycji pn.: 

„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE 

ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM”. 

zawarte w Trzemesznie, w dniu 21.07.2016 r. pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, 

w imieniu którego działają: 

1. Beata Tarczyńska – Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego 

2. Jerzy Berlik – Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego a Gminą Trzemeszno, w imieniu której działa: 

Krzysztof Dereziński - Burmistrz Trzemeszna 

Na podstawie : 

- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460), 

- art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2, 3, 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 

2016 r., poz. 814), 

- Uchwały Nr XXV/162/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2016 r., 

- Uchwały Nr XXX/277/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 r. strony ustalają, co 

następuje: 

§ 1. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Burmistrz 

Trzemeszna działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje, zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 2236 P 

na odcinku 3+451 km do 3+971 km, celem realizacji przez Gminę Trzemeszno jako inwestora inwestycji pn.: 

„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE 

ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM”. 

§ 2. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przekazuje Burmistrzowi Trzemeszna wszystkie uprawnienia z tytułu 

zarządzania drogą publiczną, o której mowa w §1, w szczególności wymieniowe w art. 20 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych. 

§ 3. 1. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i 

dokonywania oceny prowadzenia inwestycji, o której mowa w §1. 

2. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego będzie prowadził kontrolę prawidłowej realizacji objętego 

porozumieniem inwestycji, przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie z siedzibą przy ulicy Al. 

Reymonta 32, 62-200 Gniezno. 

§ 4. Gmina Trzemeszno finansować będzie wykonywanie inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA 

NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 5215



I GNIEŹNIEŃSKIM” z następujących źródeł: 

1) ze środków przekazanych przez Powiat Gnieźnieński, 

2) ze środków przekazanych przez Powiat Żniński, Gminę Rogowo i Nadleśnictwo Gołąbki na podstawie 

odrębnych porozumień zawartych z każdą ze stron a Gminą Trzemeszno, 

3) ze środków własnych. 

§ 5. 1. Na realizację inwestycji, o której mowa w §1, Powiat Gnieźnieński zapewnia środki finansowe, w 

formie dotacji, w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), ze środków budżetu Powiatu 

Gnieźnieńskiego na 2016 r. 

2. Przekazanie środków na konto Gminy nr 59 8185 0006 0300 4402 2000 0001 dokonane zostanie w ciągu 

14 dni od dnia dokonania odbioru prac. 

3. Odbiór inwestycji nastąpi w terminie 7 dni od daty dokonania zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia 

prac. 

4. Rozliczenie wydatków nastąpi po dostarczeniu przez Gminę potwierdzonych kserokopii zapłaconych 

faktur (rachunków) wraz z protokołami odbioru prac oraz zbiorczego rozliczenia wydatkowanych środków 

podpisanego przez Burmistrza Trzemeszna i Skarbnika Gminy Trzemeszno w terminie do 20.12.2016 r. 

5. W przypadku, w którym koszt całkowity inwestycji, o której mowa w §1 nie przekroczy poziomu 

550.000,00 zł udział finansowy Powiatu Gnieźnieńskiego w realizacji inwestycji będzie niższy od poziomu 

określonego w §5 ust. 1. Ostateczny udział finansowy Powiatu Gnieźnieńskiego zostanie ustalony 

proporcjonalnie w stosunku wynikającym z kosztorysu inwestorskiego określającego koszt poszczególnych 

odcinków dróg objętych inwestycją, a których właścicielami są Powiat Żniński, Powiat Gnieźnieński, Gmina 

Rogowo, Gmina Trzemeszno. 

6. W przypadku, w którym koszt całkowity inwestycji, o której mowa w §1 przekroczy poziom 550.000,00 

zł Powiat Gnieźnieński dopuszcza możliwość zwiększenia środków finansowych na realizację inwestycji w 

wysokości proporcjonalnej, wynikającej z kosztorysu inwestorskiego po uprzednim podjęciu uchwały przez 

Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§ 6. 1. Gmina Trzemeszno zapewni wydatkowanie środków, o których mowa w §5, w sposób celowy i 

oszczędny, zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, określonymi w art. 44 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Zlecanie prac, wynikających z obowiązków zarządcy, dokonywane będzie zgodnie z ustawą o 

zamówieniach publicznych, a przedstawiciel Powiatu może uczestniczyć w pracach komisji przetargowej jako 

obserwator. 

3. Odbiór końcowy zadania nastąpi przy udziale upoważnionego przez Powiat przedstawiciela, który będzie 

członkiem komisji odbiorczej. 

§ 7. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony do dnia 20.12.2016 r. 

2. Na czas obowiązywania porozumienia, niezbędne mienie Powiatu Gnieźnieńskiego, zostanie przekazane 

Gminie Trzemeszno w nieodpłatne używanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Na dzień wygaśnięcia porozumienia Gmina przekaże protokołem PT środki trwałe, z uwzględnieniem 

dokonanych nakładów. 

§ 8. Gmina ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za wszelkie szkody, które powstały z niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia. 

§ 9. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

§ 11. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 
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2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Trzemeszno. 

  

Starosta Gnieźnieński 

(-) Beata Tarczyńska 

 

Wicestarosta Gnieźnieński 

(-) Jerzy Berlik 

Burmistrz Trzemeszna 

(-) Krzysztof Dereziński 
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