
UCHWAŁA NR XV/105/19 

RADY GMINY GOZDOWO 

                 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Sierpc, Mochowo, Szczutowo, 

Rościszewo, Zawidz, Miastem Sierpc oraz Powiatem Sierpeckim w sprawie realizacji 

,,Programu Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Powiecie Sierpeckim”, którego treść stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.       

 

§ 2 

Upoważnia się Wójta Gminy Gozdowo do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 

niniejszej Uchwały.  

§ 3  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.  

 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

 

          Przewodniczący Rady Gminy 

        /-/ Dariusz Śmigielski  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 

  Wyrażenie woli o zawarciu porozumienia wykonania zadania w drodze porozumienia 

międzygminnego należy, w świetle art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym  

do wyłącznej właściwości rady gminy. Natomiast złożenie oświadczenia woli o zawarciu 

porozumienia należy do kompetencji organu uprawnionego do reprezentacji gminy na zewnątrz, 

czyli do wójta jako organu wykonawczego.  

W celu realizacji programu „Programu Igrzysk Młodzieży Szkolnej” w Powiecie 

Sierpeckim, którego liderem jest Gmina Gozdowo celowe jest powołanie Koordynatora Sportu 

Szkolnego w Powiecie Sierpeckim. Realizacja przedmiotowego programu wpisuje się w zadania 

publiczne w zakresie promowania kultury fizycznej i sportu. Z uwagi na obszar odziaływania 

projektu, celowe jest zawarcie przedmiotowego porozumienia w zakresie sposobu jego 

finasowania przez jednostki samorządu terytorialnego biorącego udział w Programie.     

 

          Przewodniczący Rady Gminy 

        /-/ Dariusz Śmigielski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POROZUMIENIE Nr 2/2020 

zawarte w dniu 3 stycznia 2020 roku pomiędzy: 

Gminą Gozdowo z siedzibą w Gozdowie przy ul. K. Gozdawy 19, reprezentowaną przez: 

1) Wójta Gminy Gozdowo – Dariusza Kalkowskiego, 

2) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gozdowo – Lidii Siemiątkowskiej, 

a 

1. Miastem Sierpc z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, reprezentowanym przez:  

    a) Burmistrza Miasta Sierpc – Jarosława Perzyńskiego, 

    b) przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Sierpc – Katarzyny Joniak, 

2. Gminą Sierpc z siedzibą w Sierpcu przy ul. Biskupa Floriana 4, reprezentowaną przez: 

    a) Wójta Gminy Sierpc – Krzysztofa Korpolińskiego, 

    b) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sierpc – Margoty Zimerman, 

3. Gminą Mochowo z siedzibą w Mochowie przy ul. Sierpeckiej 2, reprezentowaną przez: 

    a) Wójta Gminy Mochowo – Zbigniewa Tomaszewskiego, 

    b) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mochowo – Jolanty Augustyniak, 

4. Gminą Szczutowo z siedzibą w Szczutowie przy ul. Lipowej 5a, reprezentowaną przez: 

    a) Wójta Gminy Szczutowo – Andrzeja Twardowskiego, 

    b) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Szczutowo – Hanny Domagalskiej, 

5. Gminą Rościszewo z siedzibą w Rościszewie przy ul. Armii Krajowej 1, reprezentowaną 

przez: 

    a) Wójta Gminy Rościszewo – Jana Sugajskiego, 

    b) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rościszewo – Agnieszki Przybułkowskiej, 

6. Gminą Zawidz z siedzibą w Zawidzu przy ul. Mazowieckiej 24, reprezentowaną przez: 

    a) Wójta Gminy Zawidz – Dariusza Franczaka, 

    b) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zawidz – Magdaleny Kowalskiej, 

7. Powiatem Sierpeckim z siedzibą w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, reprezentowanym 

przez:   a) Starostę Powiatu Sierpeckiego – Mariusza Turalskiego, 

             b) Wicestarostę Powiatu Sierpeckiego – Jarosława Ocickiego, 

             c) przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sierpeckiego – Krzysztofa Sobieckiego, 

 

na okoliczność powołania Koordynatora Sportu Szkolnego w Powiecie Sierpeckim. 

§ 1 

1. Strony porozumienia zgodnie oświadczają, że w celu realizacji : „Programu Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Powiecie Sierpeckim”, Wójt Gminy Gozdowo zleci Panu 

Stanisławowi Urbanowiczowi, zam. Sierpc, ul. Smolna 1, wykonywanie zadań 

Koordynatora Sportu Szkolnego w Powiecie Sierpeckim, zwanego w dalszej części 

porozumienia „Koordynatorem”. 

2. Do czynności Koordynatora należeć będzie: 

a) realizacja zadań w oparciu o zatwierdzony „Program Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w Powiecie Sierpeckim” 

b) przedstawianie do dnia 15 września każdego roku harmonogramu rozgrywanych 

zawodów na dany rok szkolny. 

3. Strony ustalają, że Koordynator będzie otrzymywał wynagrodzenie netto w wysokości         

1.200,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 ) miesięcznie. 

§ 2 

1. Koordynator obejmuje swoją działalnością szkoły na terenie Miasta Sierpc oraz Gmin: 

Sierpc, Szczutowo, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Zawidz. 

2. Miasto, Powiat oraz Gminy będą partycypować w kosztach utrzymania koordynatora 

w równych częściach. Ogólny koszt roczny wynosi 2.342,00 zł brutto. 



3. Miasto , Powiat i poszczególne Gminy ponoszą wydatki z budżetu 

gminy/miasta/powiatu. 

§ 3  

Rozliczenie finansowe pomiędzy stronami porozumienia będzie dokonywane na 

podstawie not księgowych, wystawianych i dostarczanych stronom porozumienia do 5 

dnia każdego miesiąca następującego po upływie danego kwartału. 

§ 4  

Zmiana postanowień porozumienia dla swej ważności wymaga zachowania formy 

pisemnej. 

§ 5 

1. Porozumienie zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia  

1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

2. Wykonywanie porozumienia może być zawieszone lub porozumienie może przestać 

obowiązywać w przypadku zgody wszystkich stron. 

§ 6 

Strony porozumienia deklarują wolę kontynuacji działań koordynatora na lata następne po 

uzyskaniu środków z budżetu swoich jednostek w trybie prawem przewidzianym. 

§ 7 

Niniejsze porozumienie sporządzono w 9 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po    1 

egzemplarzu dla każdej ze stron i 2 egzemplarze dla Urzędu Gminy w Gozdowie. 

 

 

 

           Przewodniczący Rady Gminy 

         /-/ Dariusz Śmigielski  
 

 


