Porozumienie
od Gminy Potęgowoprzez
Za'r'artednia l[?lipca 20t5 r. w Słupskuw sprawieprzejęcia
gminnąwewnętrzną - Rzechcino
ża.'ąa ro*iatu Slupskiegozada nii zarządiania drógą
dzialka nr 9ó w zakresiepe|nieniafunkcji inwestora.
Na podstawie:
publicznych(t' j': Dz tJ'
r ar1. 19 ust. 4 ustawy z dnia 2l marca 1985r. o drogach

22015r.^poz.460).
gnrinnym(t. .i. l)z. U.
on. g .,,i.'uuustawyZ dnia 8 marca1990r. o samorządzie
z 20l 3 r.. poz..594z póżn.zm').
powialowym
arl. 5 ust.2 i3 ustawyz dnia5 czerwca1998 roku o sanrorządzie
(t..i.:Dz. tJ.z'f013 r..poz.595z póizn.zm.),
20l5 r. w sprawieprzejęcia
z26 ma.ia
PowiatuSłupskiego
Vll I/65/20l5ńady
Rzechcino
".il*"tv
p.'.'-i"*i". Słupskizadania.urządzuiia drogągminnąw miejscowości
funkcji inwestora.
na dziatccnr 96 w zakresiepełnierria
dnia30 czerwca2015r. w sprawte
Nr Xl/66/20l5Rały Gminy Potęgowo.z
ilń"i'
Z'arząduPowiatu
*y.uz.nio woli przekazaniaprzez.Wóita Gminy Potęgowod|a
zarządzaniidrogągminną_ Rzechcinodziałkanr 96
słu|.kiego.z'adania

ponrięclz1'Dart'irlenrLitwinem - Wójtem Gminy Potęgowo

Larządem Powiatu SIupskiego w składzie:
ZdzisławKołodziejski
RalałKonon
(ilzcgorz Grabowski
.lan[-conczuk
Pa*cl [-isowski

Słupski
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Słupski
Wicestarosta
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treści:
zarl icla się porozunrienieo następującej

sr.

jako zarządca dróg. gminnych przekazuje. a Z,arząd
l. wójt Gminy Potęgowo' clziałając",u,,ąd,u
jróg powiaio*ych. przejmujeprorradzenie
|,ortiatuSłupski"gu..l,iuIuiif iuko
pełnieniafunkcji inwestora przy
ladarliazarządzaniadrogą gminną rł'ewnętrzn4w zakresie
i inwestycjipod nazwq:
r.calizacj
na dzia|ce nr 96 na terenie
,,|)rzebudowadrogi gminnej w miejscowości
.Rzechcino
dalej takŻeInwesĘcją.
gmin1' Potęgowo''. zrł'ane.i
pasem drogowynr drogi gminnei
2. wójt Gminy Potęgowo zezwa|ana dysponowanie
Rzechcinodziałka
200 m. zlokalizowanejna terenierrriejscowości
o dhrgości
...-'i.nętrznej
nr 96.
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s2.

Wzajemne roz|iczenia finansowe z t7Ąułuprzekazania za:rządudrogą w zakresie okreś|oll'vm
w Ą 1 dokonane Zostanąna zasadachokreślonychw umowie partnerskiejdotyczącej realizac.ji
projektu pt. '.Przebudowa drogi gminnej w miejscowościRzechcino na działcó nr 96 Ila
terenie gn-rinyPotęgowo''

s3.

|. Zarząd drogąw zakresieokreślonym
w $ l przekazanyjest na czas określony'tj. clo clnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót związanych z rea|izac1ąInw.est1r-'
ji
i jej rozliczenia, lecz nie dłużrcjniż do dnia 3l grudnia 2015 roku bądź teŻ do clrria
wygaśnięciabądż.rozwi4zania umowy pafinerskiej,o której mowa w 2.
$
2. osobami odpowiedzialnymi za rea|izacjęporozumieniasą:
1) Ewa Ulanowska Gmina Potęgowo
2) Teresaosiewicz _ Powiat Słupski

s4.

Zmiany niniejszegoporozumieniawymagająformy pisemnejpod rygoremniewaŻności.

ss.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzachpo dwa dla kaidei
ze stron.

s6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega opublikowaniu rł
Dzienniku UrzędowymWojewództwaPomorskiego.
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