UCHWAŁA NR XXXII/436/21
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi na odcinku od miejscowości
Pruska Łąka do miejscowości Gronowo
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz.1038) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie
drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo w partnerstwie z Gminą Kowalewo
Pomorskie i zawarcie w tym zakresie porozumienia – etap projektowania.
§ 2. Wyraża się zgodę zawarcie porozumienia regulującego zasady współpracy.
§ 3. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Rybacki
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/436/21
Rady Gminy Lubicz
z dnia 1 lipca 2021 r.
Porozumienie międzygminne (PROJEKT)
zawarte w dniu ………………………….. 2021 r.
pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie – Jacka Żurawskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika – Magdaleny Górnej
z siedzibą w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie
a
Gminą Lubicz
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Lubicz – Marka Nicewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika – Danuty Kamińskiej
z siedzibą w Lubiczu przy ul. Toruńskiej 21, 87-162 Lubicz
Niniejsze Porozumienie zawarto na podstawie uchwały nr ………………. Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia ………………… 2021 r. oraz uchwały nr ………………. Rady Gminy Lubicz z dnia
………………… 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji
zadania polegającego na przebudowie drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości
Gronowo.
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wspólna realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi na
odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo” – etap projektowania.
2. Planowana do realizacji droga ma następujący przebieg:
- na terenie gminy Kowalewo Pomorskie - działka nr 40 obręb Pruska Łąka (od końca drogi o nawierzchni
bitumicznej do granicy gminy Kowalewo Pomorskie ok. 550 mb),
- na terenie gminy Lubicz - działka nr 141 obręb Gronowo (ok. 400mb).
3. Projekt ten jest ważnym elementem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej. Zwiększy on spójność
przestrzenną, bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort życia mieszkańców oraz poprawi warunki jazdy na
terenach gminnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej, a także przyczyni się do wsparcia niskoemisyjnego
transportu drogowego.
§ 2. 1. Gmina Kowalewo Pomorskie, przejmie funkcję zarządu nad częścią drogi gminnej, o której mowa
w § 1, leżącej po stronie Gminy Lubicz, w zakresie realizowanej inwestycji w ramach pełnienia funkcji
inwestora na czas realizacji zadania. W związku z tym, Gmina Kowalewo Pomorskie zleci ustalenie granic
drogi oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na odcinku od miejscowości Pruska
Łąka do miejscowości Gronowo w celu ubiegania się o dofinansowanie do realizacji przedmiotowej inwestycji
w latach przyszłych. Opracowana dokumentacja znajdować się będzie w posiadaniu Gminy Kowalewo
Pomorskie.
2. Projekt planowanej inwestycji będzie obejmował przebudowę drogi poprzez utwardzenie jezdni
i zjazdów z masy mineralno-bitumicznej na odcinku o długości ok. 950mb i szerokości dostosowanej do
szerokości pasa drogowego (min. 3,5mb) na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z zaprojektowaniem
poboczy i rowów chłonno-odparowujących oraz opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu.
3. Termin realizacji zadania określonego w pkt. 1 ustalono do 15.11.2021 r.
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4. Zadanie realizowane będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o drogach publicznych.
5. Pozostały zakres wspólnej realizacji inwestycji, poza etapem projektowania, zostanie ujęty w odrębnym
porozumieniu.
§ 3. 1. Przewidywany koszt realizacji zadania, o którym mowa w §2 pkt. 1 wynosi 40.000,00 zł brutto.
Kwota ta zostanie zabezpieczona w budżecie gminy Kowalewo Pomorskie. Ostateczny koszt zadania zostanie
określony po otrzymaniu i wyborze ofert na realizację zadania.
2. Wysokość udziału w kosztach realizacji zadania wynosić będzie:
- Gmina Kowalewo Pomorskie - 60% całkowitych kosztów zadania tj. 24.000,00 zł brutto,
- Gmina Lubicz - 40% całkowitych kosztów zadania tj. 16.000,00 zł brutto.
3. Gmina Lubicz zabezpieczy środki do pokrycia części kosztów związanych z realizacją zadania, według
przypisanego udziału, określonego w pkt. 2.
4. Finansowanie zadania przez Gminę Lubicz zrealizowane zostanie poprzez przekazanie Gminie
Kowalewo Pomorskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji celowej regulowane będą odrębnym dokumentem.
§ 4. 1. Porozumienie obowiązuje na czas realizacji zadań nim objętych.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze zgodnego oświadczenia woli stron.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mieć będą przepisy ustawy
Kodeks cywilny, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Gmina Kowalewo Pomorskie

Gmina Lubicz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Rybacki
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 713; zm: Dz.U. z 2020, poz. 1378) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane
w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2
ww. ustawy, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich
określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem
przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają
obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Natomiast art. 18 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego majątku.
Zgodnie z ww. przepisami, Gmina Kowalewo Pomorskie łącznie z Gminą Lubicz zamierza wspólnie
przygotować i zrealizować zadanie w zakresie przebudowy drogi na odcinku od miejscowości
Pruska Łąka do miejscowości Gronowo. Projekt ten jest ważnym elementem podniesienia atrakcyjności
inwestycyjnej. Zwiększy on spójność przestrzenną, bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort życia
mieszkańców oraz poprawi warunki jazdy na terenach gminnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej,
a także przyczyni się do wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego.
Szczegółowy zakres regulujący warunki współpracy oraz źródła finansowania inwestycji zostanie
zawarty w porozumieniu pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie a Gminą Lubicz.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Rybacki
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