UCHWAŁA Nr XXII/ 111/09
RADY GMINY LIPNO
z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na postanowienia Porozumienia zawartego pomiędzy
Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Miasta Lipna”.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

Rada Gminy Lipno
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na postanowienia Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2008
roku pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Miasta Lipna”.
§ 2. Tekst Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 Porozumienia zawartego w dniu 23 września 2008 roku pomiędzy Powiatem
Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie w sprawie realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Miasta Lipna”, porozumienie to wejdzie w
życie pod warunkiem wyrażenia zgody na jego postanowienia przez organy uchwałodawcze
Miasta, Gminy oraz Powiatu w drodze stosownych uchwał.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy Lipno jest zasadne.

Załącznik do uchwały Nr XXII/111/09
Rady Gminy Lipno z dnia 27.02.2009 r.

Porozumienie
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„ Budowa obwodnicy Miasta Lipna”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 w związku art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 152 a
ust. 3 pkt 1 i art. 167 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zawiera się porozumienie

pomiędzy:
Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lipnie, w imieniu
którego działają:
1. Starosta Lipnowski – Krzysztof Baranowski
2. Wicestarosta Lipnowski – Piotr Wojciechowski,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Barbary Małkiewicz;
zwanym dalej „ Powiatem”
Gminą Miasta Lipno reprezentowaną przez:
1. Burmistrza Miasta Lipna – Janusz Dobrosia
2. Zastępcę Burmistrza Miasta Lipna – Wojciecha Świtalskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Jolanty Maciejko;
zwaną dalej „Miastem”
i
Gminą Lipno reprezentowaną przez:
1. Sekretarza Gminy – Andrzeja Rozena,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Adeli Wiśniewskiej
zwanej dalej „Gminą”
§ 1.
Przedmiotem Porozumienia jest wstępna deklaracja co do określenia udziału Stron oraz zasad
finansowania wykupu gruntów i realizacji całości prac związanych z inwestycją pn:
„Budowa obwodnicy Miasta Lipna” w latach 2009-2013.
§ 2.
Wartość zadania stanowiącego przedmiot niniejszego Porozumienia określonego w § 1 wg
kosztorysu inwestorskiego ( zał. Nr 1 do umowy) stanowi 46,450 mln zł ( słownie:
czterdzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 3.
1. Wkład własny wnoszony przez Strony w wysokości do 50% wartości inwestycji, ustalony
zostaje w następujący sposób:

a) Samorząd Powiatu Lipnowskiego poniesie koszty w wysokości do 40% kosztów
wkładu własnego
b) Samorząd Gminy Miasta Lipna poniesie koszty w wysokości do 40% kosztów
wkładu własnego,
c) Samorząd Gminy Lipno poniesie koszty w wysokości do 20% kosztów wkładu
własnego.
2. Jak wynika z przesłanych Staroście Lipnowskiemu dokumentów Samorząd
Województwa dofinansuje realizację zadnia określonego w § 1 w wysokości nie mniej
niż 50% wartości inwestycji.
§ 4.
Bezspornym dla Stron jest, że Porozumienie niniejsze wejdzie w życie pod warunkiem zgody
na jego postanowienia przez organy uchwałodawcze Miasta, Gminy oraz Powiatu w drodze
stosownych uchwał.
§ 5.
Szczegółowy zakres i harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji w
poszczególnych latach zostanie określony odrębnym porozumieniem.
§ 6.
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane za zgodą Stron i
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
We wszystkich sprawach spornych dotyczących realizacji Porozumienia Strony zobowiązują
się do podejmowania starań o rozstrzygnięcie polubowne.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zostaną zastosowane przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach pod dwa dla każdej ze Stron
w dniu 23.09.2008 r. w Lipnie.

.

