Załącznik do Uchwały Nr XVIII/215/2016
Rady Gminy Szemud

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

POROZUMIENIE
w sprawie określenia zarządu droga powiatową

zawarte w dniu 15 kwietnia 2016 roku w Wejherowie,
pomiędzy Wójtem Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, jako zarządca dróg gminnych na
terenie Gminy Szemud reprezentowanym przez:
Ryszarda Kalkowskiego,
a
Powiatem Wejherowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego, ul. 3
Maja 4, 84-200 Wejherowo, jako

zarządca dróg powiatowych na terenie Powiatu

Wejherowskiego, reprezentowanym przez:
1.

Gabrielę Lisius

- Starostę Powiatu

2.

Witolda Reclaf

- Wicestarostę

o następującej treści:
§ 1.
W oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca I985r. o drogach publicznych Zarząd Powiatu
Wejherowskiego przekazuje z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia Wójtowi Gminy Szemud do
zarządzania część drogi powiatowej Nr 1405G Szemud- Karczemki na odcinku od km 10+725 do
10+875, celem prowadzenia spraw związanych z przebudową tej drogi w ramach pomocy finansowej
na operacje typu ..Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 2.
1. Na prowadzenie spraw określonych w§ l Porozumienia Powiat Wejherowski przekaże Gminie
Szemud środki finansowe pochodzące z dochodów własnych, w wysokości niezbędnej do ich
zrealizowania po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z PROW na realizację przedmiotowego
zadania.
2. Szczegółowe zasady finansowania i realizacji zadania zostaną zawarte w Umowie Partnerskiej, po
podpisaniu umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania z Zarządem Województwa
Pomorskiego.
§ 3.

l. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas określony do dnia zakończenia realizacji
planowanej inwestycji i rozliczenia się z jednostką udzielającą pomocy finansowej.
2. Po upływie okresu obowiązywania Porozumienia nastąpi zwrotne przekazanie zarządzania drogą,
o której mowa w § l.
3. W przypadku braku akceptacji Rady Powiatu wejherowskiego do dnia 30 kwietnia 2016 r.
porozumienie ulega rozwiązaniu.
4. W przypadku nie uzyskania dofinansowania z PROW przez Gminę Szemud niniejsze porozumienie
wygasa.
§ 4.
Przekazanie drogi, o której mowa w § l niniejszego Porozumienia nastąpi protokołem zdawczoodbiorczym.
§ 5.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa.
§ 6.
Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron.
§ 7.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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15.042016 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku

