
UCHWAŁA NR XXXI/833/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia  porozumienia z Gminą 
Kołbaskowo dotyczącego realizacji projektu „Budowa chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa 
na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie Netto”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 11 w związku z art.7 ust.1 pkt 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, po. 1948 z 2017 r. poz. 730) 
oraz art.46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. nr 203 poz. 1966 z późn. zm.); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje:

§ 1.  Upoważnia się Prezydenta Miasta Szczecin do podpisania  porozumienia z Gminą 
Kołbaskowo - stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały - w sprawie realizacji projektu „Budowa 
chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie Netto”.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/833/17

Rady Miasta Szczecin

z dnia 20 czerwca 2017 r.

POROZUMIENIE

Porozumienie z Gminą Kołbaskowo w sprawie realizacji projektu „ Budowa chodnika w ciągu 
ul. Do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie Netto”

Zawarte na podstawie upoważnień Uchwały nr … z dnia ….. 2017r. Rady Miasta Szczecin       
i Uchwały nr ….    z dnia….. 2017r. Rady Gminy Kołbaskowo oraz art. 19 ust.4 Ustawy          
o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z późn. zm.) w dniu …. 2017 r. w Szczecinie 
pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, NIP 851 030 94 10, 
reprezentowaną przez

Michała Przepierę – zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin

zwaną dalej „Miastem”

a

Gminą Kołbaskowo z siedzibą w Kołbaskowie, Kołbaskowo 106, NIP 851 290 83 33,  
reprezentowaną przez 

Małgorzatę Schwarz – Wójta Gminy Kołbaskowo

zwaną  dalej „Gminą”

§ 1. 1. Porozumienie określa zasady współpracy przy realizacji projektu pn.”Budowa chodnika 
w ciągu ul. Do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie Netto”, zwanego 
dalej „inwestycją”.

2. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika na działce Gminy Miasto Szczecin 
umozliwiającego komunikację pieszą mieszkańcom osiedla Promyk na terenie Gminy Kołbaskowo, 
w tym:

1) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji,

2) opracowanie kosztorysu inwestycji,

3) wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji wraz z nadzorem,

4) rozliczenie projektu.

§ 2. 1.  Miasto zobowiązuje się do pełnienia roli lidera projektu. W jego imieniu prace prowadził 
będzie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

2. W ramach pełnienia tej funkcji Miasto zobowiązuje się do:

1) koordynacji wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wykonaniem, a następnie 
rozliczeniem inwestycji;

2) prowadzenia prac związanych z monitorowaniem projektu;

3) nadzorowania prawidłowej realizacji projektu.
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§ 3. 1.   Koszt realizacji projektu określi kosztorys inwestycji (wg danych szacunkowych 
nie wyższy niż 12000,- zł. Brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych brutto) i w całości zostanie 
pokryty z budżetu  Gminy Kołbaskowo.

§ 4. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte na czas realizacji 
projektu.

. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),       ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

§ 5.   Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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