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POROZUMIENIE NR .......................  

Zawarte w dniu 	 pomiqdzy: 
Grnin4 Puftusk, 

z siedziba w Puftusku, adres: ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, reprezentowan4 przez 

przy kontrasygnacie 	  
a 

Powiatem Puttuskim, 

Z siedzibq w Puftusku, adres: ul. Marii Sktodowskiej — Curie 11, 06-100 Puttusk, reprezentowanym 
przez Zarz4d Powiatu w imieniu ktarego dziatajg: 

przy kontrasygnacie Skarbnika 	  

Na podstawie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 art. 5 ust. 2, art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z pofn. zm. ),art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poin. zm.), art. 19 ust. 4 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z poin. zm.) oraz 

art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz4du terytorialnego (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1530 z poin. zm.), 

w sprawie powierzenia Gminie Puttusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego w ramach 

projektu pn.: „Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej I rowerowej w Puttusku 

poprzez przebudowg ciagu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim" wspolfinansowanego ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego 

• 
Wojewiticlztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV — Przejkie na gospodark 
niskoemisyjna 	Dziatanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeri powietrza-poddziatanie 4.3.1. 

Ograniczenie Zanieczyszczeri powietrza I rozwoj mobilnoici miejskiej — Typ projektu — Scieiki 
Infrastruktura rowerowa; 

§1 

1. Powiat Puftuski powierza Gminie Puttusk wykonanie zadania inwestycyjnego, w ramach projektu 

pn. „Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Puttusku poprzez 

przebudowe ci4gu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" na 

odcinku drOg stanowiacych wiasnok Powiatu Puftuskiego, tj. Al. Tyslaclecia, ul. Jana Pawta Ii i ul. 

Bartodziejskiej. 

2. Podstaw4 technicznej realizacji zadania bqdzie opracowana, zaakceptowana i zatwierdzona 

zgodnie z przepisami prawa dokumentacja projektowa. 
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3. Dokumentacja projektowa wymaga akceptacji rozwiazan projektowych Zarz4du Drog 

Powiatowych dokonywanej w fazie projektowej przez wybranego w drodze postepowania 

wykonawcy. 

§2 

Powiat Pultuski udziela Gminie Puttusk prawa do dysponowania gruntami na cele budowiane 

okreSlonymi w §1. 

§3 
1. Powiat Puttuski upowatnia Gmine Puttusk do przeprowadzenia postepowania i udzielenia 

zamowienia publicznego. 

2. Postepowanie przetargowe prowadzone bedzie wg. procedur obowiqzujacych w Gminie Puttusk 

oraz procedurami obowi4zuj4cymi w regulaminie RPOWM. 

3. Z ramienia Powiatu Puttuskiego wyznacza sie Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych Mariusza 

Kowalewskiego oraz Kierownika Dziatu Technicznego Artura Andrusiaka. Wskazane osoby bedq 

odpowiedzialne za opiniowanie rozwi4zari projektowych, przekazanie placow budowy, bieiaca 

kontrole nad realizacja , odbiorem robot. 

4. Osoby wskazane w ust. 3 zostana powotane do Zespotu ds. realizacji projektu partnerskiego. 

§4 

1. Powiat na realizacje zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1 porozumienia, przekazat dotacje celowa 

w roku 2018 na konto Gminy Puttusk nr 391020015920000280202768331 w wysokoici 34 440,00 

(sfownie: trzydzietci cztery tysiace czterysta czterdzietci ztotych), 

2. Powiat na realizacje zadania, o ktOrym mowa w §1 ust. 1 porozumienia, przekate dotacje celowa 

w roku 2019 na konto Gminy Puttusk nr 391020015920000280202768331 w wysokoici 

1 169 837,30 (stownie: jeden milion sto szettdziesiat dziewied tysiecy osiemset trzydzietci siedem 

ztotych, trzyclzietci groszy). 

3. Kwoty o ktorych mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 zostana przeznaczone na pokrycie kosztOw zwiazanych 

z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz kosztow realizacji zadan na ulicach powiatowych z 

uwzglednieniem jako priorytet do wykonania zakresu rzeczowego objetego kosztami 

kwalifikowalnymi projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej 

rowerowej w Puttusku poprzez przebudowe ci4gu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w 

subregionie ciechanowskim", zgodnie z zatoieniami do projektowania kosztorysami 

przedmiarami stanowiacymi zestawienie zbiorcze kosztOw wynikajqce z kosztorysow ofertowych 

Al. Tysiqclecia, ul. Jana Pawta II oraz kosztorysow inwestorskich ul. Bartodziejskiej 

4. Przekazanie dotacji celowej przez Powiat Puttuski nastepowad bedzie w transzach w terminach 

umotliwiaj4cych zaptate naleinotci Wykonawcom na warunkach podpisanych umow w wyniku 

wybranego trybu postepowania zgodnego z Prawem ZamOwieri Publicznych. 

S. Przekazanie dotacji o ktOrej mowa w ust. 2 nastepowad bqdzie na podstawie pisemnego 

wystapienia o transze trodkow ztoionego przez Gmine Puttusk zawierajacego informacje o 

zakoriczonym etapie zadania wraz z czeSciowym protokotem odbioru i kopia faktury. 

§ 5  
1. Gmina Puttusk przedtoty Powiatowi Puttuskiemu informacje z realizacji zadania w terminie do 30 

dni po jej zakoriczeniu, jednak nie poiniej nit do 31 stycznia 2020 wraz z potwierdzonymi kopiami 
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faktur, przelewami uregulowania naleinoki potwierdzonymi za zgodnok z oryginatem. Powiat 

Puttuski zastrzega sobie prawo do wgladu do oryginafu faktur. Oryginaty faktur musza zostad 

opisane w sposOb umoiliwiajqcy jednoznaczne stwierdzenie jaka kwota opisanej faktury pochodzi 

ze srodkow przeznaczonych przez Powiat Puttuski. 
2. Po zakoriczeniu realizacji zadania, Gmina Puttusk przekaie Powiatowi Puttuskiemu rzeczowe 

sktadniki rnajqtku trwalego dowodem PT wystawionym na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego. 

3. Gmina Puttusk zobowiqzuje siq do przedktadania informacji o kaidym etapie realizacji inwestycji. 

§6 

Porozumienie zostaje zawarte na czas okretIony, z terminem obowiazywania do 31 grudnia 2019 r. 

§7 

5rodki niewykorzystane, pobrane w nadmierneyiloki,  lub niezgodnie z przeznaczeniem podiegaj4 

zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu Puttuskiego nr 41 1920 1592 0000 2102 0263 7106 w Banku 

• PKO wraz z naleinymi odsetkami. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia maj4 zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

§8

I  

§9 

Zmiany niniejszego porozumienia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainoki. 

§ 10 

Porozumienie wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 

§ 11 

Porozumienie sporz4dzono w czterech jednobrzmi4cych egzemplarzach, dwa dia Gminy Puttusk i dwa 

egzemplarzc dia Powiatu Puttuskiego. 

PRZEWODNIC 

7,7%7477  
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