RAD r\
AI

J

I "~ \~T, \
r :'

,05 ''' ' 7') 'tel.

r

a~

' ,'11 , 1\,(1
;; 5

(;':("'0

, fA ::"l . I

_) - r- 1 -1 - G3
r" 1- 10 - / 8

Uchwala Nr XXIXI206/2012

mo j. ,l(l zowieck ie

Rady Miasta Marki
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie upowaznienia Burmistrza Miasta Marki do zawarcia
porozumienia pomiedzy Gmina Miasto Marki a Powiatem Wolomiiiskim

dotyczacego budowy gimnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej wraz
z laboratorium w Markach.

Na podstawie art. 8 ust. 2a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku

0

samorzadzie gminnym (tekstjednolity Dz. U. z 2001 rroku Nr 142,

poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) w zw. z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia
7 wrzesnia 1991 roku

0

systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572

z pozniejszymi zmianami) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Upowaznia sie Burmistrza Miasta Marki do zawarcia porozumienia miedzy
Gmina Miasto Marki a Powiatem Wolorninskim w przedmiocie budowy
gimnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium w Markach,
w brzmieniu stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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z dnia 29 sierpnia 2012 roku

-ouiiecl ie

POROZUMIENIE
w

sprawie

podjecia

wsp61pracy

przy

budowie

obiekt6w

gimnazjum

szkoly

ponadgimnazjalnej przy ul. Wsp61nej w Markach
zawarte w dniu

w Wolorninie pomiedzy:

Powiatem Wolomiiiskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wolominskiego,
w imieniu kt6rego dzialaja:
Piotr Uscinski - Starosta Wolominski,
Konrad Rytel- Wicestarosta Wolominski,
przy kontrasygnacie Jadwigi Tomasiewicz - Skarbnika Powiatu Wolominskiego,
zwanym dalej "Powiatem"
a

Miastem Marki reprezentowanym przez
Janusza Werczynskiego - Burmistrza Miasta Marki
przy kontrasygnacie Slawomira Koca - Skarbnika Miasta Marki
zwanym dalej "Miastem"
zwane dalej lacznie "Stronami"

Strony zgodnie ustalily, co nastepuje:

§1
1.

Miasto zawarlo w dniu 9 maja 2012 roku umowe nr 272/18/2012 z Panem Piotrem
Kusiem prowadzacym dzialalnosc gospodarcza pod nazwa eJK Pracownia Architektury
i Designu Piotr Kus z siedziba w Wolominie ul. Laskowa 4, kt6rej przedmiotem jest
opracowanie dokumentacji projektowej girnnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej wraz
z laboratorium, kt6re zostana wybudowane na nieruchomosci stanowiacej dzialke nr
ewid. 74/21 w obrebie geodezyjnym 4-03 przy ul. Wsp61nej w Markach, dla kt6rej Sad
Rejonowy w Wolominie IV Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta
nr WAI W/00111321/9.

2.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiazal silt do jej sporzadzenia, odrebnie dla
gimnazjum i dla szkoly ponadgirnnazjalnej wraz z laboratorium, umozliwiajacej
1

uzyskanie odrebnych decyzji pozwolenia na budowe dla kazdej z tych szkol, w tenninie
do dnia 14 grudnia 2012 roku.

§2
Strony zobowiazuja

Sly

do wspolpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej ,

o kt6rej mowa w § 1, i przy budowie obiekt6w gimnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej przy
ul. Wsp6lnej w Markach.

§3
1.

Miasto bedzie wykonywalo uprawmema

obowiazki Zamawiajacego wynikajace

z umowy 0 prace projektowe.
2.

Miasto i Powiat wsp6lnie podejma dzialania zmierzajace do uzyskania przyszlego
dofinansowania budowy obiekt6w gimnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej ze srodkow
zewnetrznych w oparciu

0

dokumentacje projektowa opisana w § 1 ust. 2. Miasto

bedzie koordynowalo i kierowalo dzialaniami zwiazanymi z przygotowaniem
stosownych wniosk6w.

§4

W ramach wspolpracy przy realizacji celu porozumienia Powiat:
1)

wyznaczy swojego przedstawiciela, kt6ry bedzie uczestniczyl w posiedzeniach rad
technicznych oraz innych czynnosciach zwiazanych z uzgodnieniami projektu,

2)

rozpocznie budowe szkoly ponadgimnazjalnej oraz laboratorium w tenninie 3 lat
od daty wydania pozwolenia na budowe, z zastrzezeniem iz Miasto rozpocznie budowe
gimnazjum jako pierwsze lub realizacja obu inwestycji rozpocznie sie w tym samym
czasie.

§5

1.

W ramach wspolpracy przy realizacji celu porozumienia Miasto:
1)

bedzie powiadamiac przedstawiciela Powiatu

0

tenninach posiedzen rad

technicznych, kt6re beda odbywaly sie od czerwca do listopada 2012 roku
w siedzibie Urzedu Miasta Marki,
2)

uzyska

odrebne

ponadgimnazjalnej

pozwolenia na
wraz

budowe

gimnazjum

z laboratorium w oparciu

zagospodarowania terenu,

2

budowe szkoly
0

wsp6lny projekt

3)

wydzieli geodezyjnie czesc dzialki nr ewidencyjny 74/21 w obrebie geodezyjnym
4-03 w Markach niezbedna do budowy i eksploatacji szkoly ponadgimnazjalnej
wraz z laboratorium,

4)

dokona darowizny na eel publiczny na rzecz Powiatu wydzielonej czesci dzialki,
o ktorej mowa w pkt 3, w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz .
651 z pozniejszymi zmianami) najpozniej w ciagu trzech miesiecy od otrzymania
pozwolenia na budowe szkoly ponadgimnazjalnej,

5)

rozpocznie budowe gimnazjum w terminie 3 lat od daty wydania pozwolenia
na budowe,

6)

dokona cesji na rzecz Powiatu pozwolenia na budowe szkoly ponadgimnazjalnej
wraz z laboratorium,

7)

dokona odplatnego przeruesierua na rzecz Powiatu wlasnosci kompletnej
dokumentacji

projektowej

z laboratorium,

0

z umowy,

0

dotyczacej

szkoly

ponadgimnazjalnej

wraz

ktorej mowa w § 1 ust. 2 oraz innych praw wynikajacych

ktorej mowa w § 1 ust. 1, za kwote odpowiadajaca wartosci czesci

projektu szkoly ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium, nie wieksza jednak niz
500.000 zl brutto (slownie: piecset tysiecy zlotych),
2.

W przypadku niewykorzystania przez Powiat nieruchomosci,

0

ktorej mowa w ust.

1 pkt 4, na budowe szkoly ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium w terminie
okreslonym w § 4 pkt . 2, darowizna podlega odwolaniu.
3.

W przypadku niewywiazania

Sly

przez Miasto z obowiazku rozpoczecia budowy

gimnazjum w terminie 3 lat od daty wydania pozwolenia na budowe oraz przy
jednoczesnym odwolaniu przez Miasto darowizny w okolicznosciach,

0

ktorych mowa

w ust.2, Miasto niezwlocznie zwroci Powiatowi kwote, ktora Powiat zaplacil
za przemesieme wlasnosci kompletnej dokumentacji projektowej,

0

ktorej mowa

w ust. 1 pkt. 7.

§6

1.

Miasto i Powiat podejma dzialania zmierzajace do realizacji projektu opisanego
w § 1 oraz do koordynacji robot budowlanych i dazenia do rozpoczecia i zakonczenia
ich w tym samym terminie.

2.

Powiat oswiadcza, ze tempo budowy szkoly ponadgimnazjalnej i laboratorium
uzaleznione bedzie od mozliwosci finansowych, w szczegolnosci od pozyskania
zewnetrznego finansowania.

3

§7

1.

Miasto udostepni Powiatowi obiekty sportowe i rekreacyjne oraz inne obiekty
zrealizowane w ramach przedsiewziecia w zakresie niezbednyrn do funkcjonowania
szkoly ponadgimnazjalnej. Zasady korzystania przez Powiat z udostepnionych obiekt6w
okresli odrebne porozumienie, z zastrzezeniem ust. 2.

2.

Miasto zobowiazuje sie, ze Powiat bedzie pokrywal z wlasnych srodkow jedynie
proporcjonalna czesc koszt6w eksploatacyjnych udostepnionych obiekt6w zwiazanych
z ogrzewaniem, oswietleniern, sprzataniern oraz dostepern do wody.

§8

W przypadku dokonania przez Miasto cesji praw wynikajacych z umowy

0

prace projektowe,

o kt6rej mowa w § 1 ust. 1, na inny podmiot, Miasto zagwarantuje w umowie cesji realizacje
przez ten podmiot zobowiazan Miasta wynikajacych z niniejszego porozumienia.

§9

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia oraz jego uzupelnienia wymagaja zgody obu
stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§11
Porozumienie zostalo sporzadzone w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
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