
UCHWAŁA Nr XV.164.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Złotów                      

a Powiatem Złotowskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji zadania 

inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica”  

 

 

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów 

uchwala, co następuje: 

 

 

         § 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia z Powiatem Złotowskim w sprawie 

powołania partnerstwa na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 

gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica”, przewidzianego do współfinansowania w ramach 

operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego  

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

§ 2. Partnerstwo zostaje powołane w celu kompleksowego rozwiązania prowadzącego 

do poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej i będzie polegało 

na tym, iż Powiat Złotowski zobowiązuje się zrealizować inwestycję pn. „przebudowa drogi 

powiatowej w miejscowości Stare Dzierzążno”, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 

1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019, łączącej się z drogą 

objętą wnioskiem składanym przez Gminę Złotów o przyznanie pomocy ze środków PROW.  

 

        § 3. Szczegółowe warunki dotyczące kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej 

infrastruktury drogowej zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą 

Złotów a Powiatem Złotowskim, którego wzór stanowi załącznik do uchwały. 

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr XV.164.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 lutego 2016 r. 
 

 

POROZUMIENIE 

 

 

zawarte w dniu ……………….2016 r., pomiędzy: 

Gminą Złotów 

z siedzibą: ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP 767-16-10-628 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lach 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej-Nochowicz  

zwaną Gminą 

a  

 Powiatem Złotowskim 

z siedzibą: Al. Piasta 32,  77-400 Złotów 

NIP 767-15-97-589 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu, którego działają: 

                 Starosta Złotowski – Ryszard Goławski 

                 Wicestarosta Złotowski – Daniel Sztych 

zwanym Partnerem 

 

§ 1. 1. Powiat Złotowski przystępuje jako Partner do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”, przewidzianego do 

współfinansowania w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w 

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.  

2. Partnerstwo zostaje powołane w celu kompleksowego rozwiązania prowadzącego do 

poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej. 

 

§ 2. W związku z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, Gmina jest zobowiązana do: 

a) przygotowania i złożenia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wniosku                     

o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami oraz do podpisania umowy                    

o dofinansowaniu, w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, 

b) przyjęcia do budżetu i wydatkowania zgodnie z umową kwoty dofinansowania                    

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

c) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie                    

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

d) nadzoru nad właściwym wykonaniem robót oraz odbioru wykonanych robót, 

e) terminowego rozliczenia zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową                                      

o dofinansowanie, 

f) zachowania w ciągu 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej, celów projektu 

zgodnych z umową o dofinansowanie oraz zachowania trwałości projektu. 

 



§ 3. W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Partner zobowiązuje się do: 

a) realizacji zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare 

Dzierzążno”, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na 

odcinku od km 3+363 do km 4+019, łączącej się z drogą objętą wnioskiem składanym przez 

Gminę Złotów o przyznanie pomocy ze środków PROW, 

b) dokonania odbioru zadania i przekazania protokołu odbioru lub innego dokumentu 

potwierdzającego zrealizowanie zadania Gminie niezwłocznie po odbiorze, nie później niż do 

dnia 31.10.2017 r. 

 

§ 4. Strony ustalają, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania przez Gminę ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, niniejsze porozumienie wygasa. 

 

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy 

ustawy o samorządzie gminnych, samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego. 

 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

GMINA                                        PARTNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do UCHWAŁY Nr XV.164.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Złotów                      

a Powiatem Złotowskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji zadania 

inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Stare Dzierzążno – Stawnica”  

 

 

         Gmina Złotów zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach operacji typu „Budowa 

lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych   

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 

Stare Dzierzążno – Stawnica”. 

         Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia     

4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                         

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1414), w trakcie rozpatrywania wniosków operacja otrzymuje 

dodatkowy punkt, gdy jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, 

lub gminą a powiatem. Preferowane są bowiem kompleksowe rozwiązania w ramach lokalnej 

infrastruktury drogowej. Gmina Złotów, aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium winna 

do wniosku o przyznanie pomocy załączyć stosowne porozumienie na rzecz realizacji zadania 

inwestycyjnego. Przedmiotem takiego porozumienia winna być realizowana przez stronę 

porozumienia (nieubiegająca się o przyznanie pomocy w ramach ocenianej operacji) budowa, 

przebudowa lub zmiana nawierzchni drogi łączącej się z drogą będącą przedmiotem wsparcia 

w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-

2020.  Wzór porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

         Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 


