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POROZUMIENIE NR 

Zawarte w dniu 	 pomiqdzy: 
Gmin4 Puttusk, 

z siedzibq w Puttusku, adres: ul. Rynek 41, 06-100 Puttusk, reprezentowana przez 

przy kontrasygnacie 	  
a 

Powiatern Puttuskim, 

• Z siedziba w Pultusku, adres: ut. Marii Sktodowskiej — Curie 11, 06-100 Puttusk, reprezentowanym 
przez Zarzad Powiatu w irnieniu ktarego dziataja: 

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 samorz4dzie powiatowyrn (Dz. U. z 2018r. poz. 995-z pain. zm. ),art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pain. zm.), art. 19 ust. .4 
ustawy z dnia 21. marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 .z pain. zm.) oraz 
art. 46 148 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. 
U. z 2018..r. poz. 1530 z pain. zm.), 

w sprawie powierzenia Grninie Puttusk prowadzenia i finansowania zaciania publicznego w ramach 
projektu pn.: ,Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Puttusku 

• poprzez przebudowe ciagu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 
ciechanowskimn wspatfinansowanego ze irodkow Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewociztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV — Przejicie na gospodarkq 
niskoemisyjna 	Dziatanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza-poddziatanie 4.3.1. 
Ograniczenie Zanieczyszczee powietrza i rozvvaj mobilnoici miejskiej — Typ projektu — tcieiki 
Infrastruktura rowerowa; 

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

pn. „Kompleksowa .poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Puttusku poprzez 
przebudowq ciagu_ ulic jako element gospodarki nitkoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" na 
odcinku dreg stanowlacych wtasnoid Powiatu Puftuskiego, tj. Al. Tysiaclecia, ul. Jana Pawta it I ul. 
Bartoclziejskiej. 

2. Podstawa techniczrtej realizacji zadania bqdzie opracowarta, zaakceptowana I zatwierdzona 
zgodnie z przepisami prawa dokumentacja projektowa. 
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3. Dokurnentacja projektowa wymaga akceptacji rozwiazarst projektowych. Zanadu Dm* 

Powiatowych dokonywanej w fazie projektowej przez wybranego w drodze postepowania 
wykonawcy. 

§2 

Powiat Puttuski udziela Gminie Puttusk prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane 
okrellonymi w §1. 

§ 3  
1. Powiat Puttuski upowainia Gminq Puttusk do przeprowadzenia postqpowania I udzieienia 

zarnowienia publicznego, 
2. Postepowarde przetargowe prowadzone bedzie wg. procedur obowigzujacych w Gminie Puttusk 

oraz procedurami obowi4zujqcymi w regulaminie RPOWM. 
3. Z ramienia Povviatu Puttuskiego wyznacza sie Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych Mariusza 

Kowalewskiego oraz Kierownika Dziatu Technicznego Artura Andrusiaka, Wskazane osoby beds 

odpowiedziatne za apiniowanie rozwiazati projektowych, przekazartie placOw budowy, bietaca 
kontrole nad reallzacja , odbiorern robot. 

4. Osoby wskazane w ust, 3 zostana powolane do Zespotu ds. realizacji projektu partnersktego. 

§ 4  
1. Powiat na realizacjq zadania, o kteryrn mowa w §1 ust. 1 porozumienia, przekazat dotacje celowa 

w roku 2018 na konto Gminy Puttusk nr 391020015920000280202768331 w vvysokoki 34 440,00 
(stownie: trzydzieki cztery tystqce czterysta czterdzieki Ztotych), 

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

w roku 2019 na konto 'Grainy Puttusk nr 391020015920000280202768331 w wysokoki 

1 742 962,40 (stownie: jeclen milion siedemset czterdzieki dwa tysiace ciziewigeset szektziesiat 
dwa ztote czterdzieki groszyj. 

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

z wykonaniem dokumentacji projelctowej ulic Jana Pawta, Tysiaclecia i Bartodziejskiej oraz 

kosztow naclzoru i wykonania robot budowlanych ulic powiatowych At. Tyslaclecia ut. Jana Pawta 
it realizowanych w ramach zadania pn. ,,Kompleksowa poprawa warunkOw kOrounikacji PieSZej 
rowerowej w Puttusku poprzez przebudowe cinu utic jako element gospodarki niskoemisyjnej 

subregionie ciechanowskim", zgodnie z kosztorysami ofertowymi prtedstawtonymi przez 
wykonawce robot. 

4. Przekazanie dotacji celowej pnez Powiat Pultuski nastqpowad kdzie w transzach w terminach 
urnoiltwiajqcych zaptate naletnoici Wykonawcom na warunkach podpisanych =Ow w wyniku 
wybranego trybu postepowania zgodnego z Prawem Zamowieri Publicznych. 

5. Przekazante dotacji o ktorej mowa w ust. 2 nastcpowat bcdzie na podstawle pisemnego 
wystapienia o transze trodkOw ztotonego przez Grnine Puttusk zawieraAcego informack o 
zakoriczonym etapie zadania wrazz czeklowym protokotem odbioru i kapria faktury.. 

6. Koszty robot budowlanych dia ul. Bartodziejskiej zostana okreilone po rozstrzygniOu procedury 
przetargowej. 

§ 5.  

1. Gmina Puttusk przedtoty Powiatowi Puttuskiernu informacje z realizacji zadania w terrninie do 30 

dni pa jej zakonczeniu, jednak nie pOiniej nit do 31 stycznia 2020 wraz z potwierdzonymi kopiami 

faktur, przelewami uregulowania naletnoki potwierdzonymi za zgodnok z oryginatem. Powiat 
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Puttuski zastrzega sobie prawo do wgladu do oryginatu faktur. Oryginaty faktur musz4 zostat 
opisane w spostib umotliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie jaka kwota opisanej faktury pochodzi 

ze trodkow przeznaaonych przez Powiat Puftuski. 

2. Po zakonczeniu realizacji zadania, Gmina Puttusk przekate Powiatowi Puttuskiemu rzeczowe 

sktadniki maj4tku trwatego dowodem PT wystawionym na podstawie protokotu zdawczo- 

'odbiorczego. 

3. Gmina Puttusk zobowiqzuje sie do przedkladania informacji o kaidym etapie realizacji inwestycji. 
§6 

Porazumienie zostaje zawarte na czas okretIony, z terminem obowigzywania do 31 grudnia 2019 r. 
§7 

1. Srodki niewykorzystane, pobrane w nadmiernej iloLci lub niezgodnie z przeznaczeniem podlegaj4 
zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu Puftuskiego nr 41 1920 1592 0000 2102 0263 7106 

w Banku PKO wraz z naleinyrni odsetkami. 

2. W przypadku koniecznoici poniesienia dodaktkowych kosztow strony poniosa to koszty 

w wysokotci proporcjonalnej do dotychczas okretIonych kosztow. 
§B 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia majg zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 
§9 

Zmiany niniejszego porozumienia wymagak formy pisemnej pod rygorem niewainoki. 
§10 

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

Wojewociztwa Mazowieckiego. 
§ 11 

Porozumienie sporz4dzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dia Gminy Puitusk i dwa 

egzemplarze dia Powiatu Puituskiego. 
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