Załącznik nr 1 do uchwały nr
Miejskiej w Słupsku z dnia

Rady

POROZUMIENIE PARTNERSKIE
zawarte w dniu … września 2009 r. w Słupsku
pomiędzy
Gminą Miejską Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk
reprezentowaną przez:
Macieja Kobylińskiego - Prezydenta Miasta Słupska
przy kontrasygnacie Anny Łukaszewicz - Skarbnika Miasta Słupska
zwaną dalej „Miastem”
a
Powiatem Słupskim,
ul. Szarych Szeregów 14, 76 – 200 Słupsk
reprezentowanym przez:
Sławomira Ziemianowicza – Starostę Słupskiego
przy kontrasygnacie Jadwigi Janickiej- Skarbnika Powiatu Słupskiego,
zwanym dalej „Powiatem”
zwanymi dalej „Partnerami Projektu”
w sprawie współpracy na rzecz realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. „Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku” zwanego
dalej „Projektem”, planowanego do dofinansowania ze środków budżetu państwa w
ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011”.

Partnerzy Projektu ustalają, co następuje:
§1
1. Partnerzy projektu zobowiązują się do współpracy przy realizacji Projektu
polegającego na przebudowie 3 995 metrów drogi znajdującej się w zarządzie Miasta
w ciągu ul. Mierosławskiego i Arciszewskiego w Słupsku.
2. Planuje się uzyskać dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011”.
3. W wyniku przebudowy dróg, o których mowa w ust.1, powstaną: droga
jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej, ciągi piesze, ścieżki rowerowe oraz
dodatkowe miejsca parkingowe na wysokości kampusu Akademii Pomorskiej.
Zostaną przebudowane również istniejące zatoki autobusowe.
4. Wartość Projektu określa się na kwotę 11.719,00 złotych brutto (słownie: jedenaście
milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych )
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5. W przypadku pozyskania dofinansowania ze środków ,,Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, niezwłocznie po podpisaniu umowy
o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 01.01.2010 r. Powiat zobowiązuje się
przekazać na konto Miasta środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (dwieście
tysięcy złotych).
§2
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
do dnia zakończenia zadania objętego porozumieniem.
§3
Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§6
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§7
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
strony oraz jeden egzemplarz w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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