
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 3 września 2018 r. 

 

zawarte pomiędzy:  

Gminą Legnica, zwaną dalej „gminą prowadzącą”,  

reprezentowaną przez Tadeusza Krzakowskiego - Prezydenta Miasta Legnicy,  

przy kontrasygnacie Grażyny Nikodem – Skarbnika Gminy Legnica, 

a:   

Powiatem Legnickim, zwanym dalej „powiatem dotującym”, reprezentowanym przez: 

1. Janinę Mazur - Starostę Legnickiego, 

2. Kazimierza Burtnego - Etatowego Członka Zarządu Powiatu Legnickiego,           

przy kontrasygnacie Tadeusza Rasały- Skarbnika Powiatu Legnickiego, 

w sprawie określenia wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej  

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2019 roku. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 798, 1637) w związku z uchwalą Rady Miejskiej w Legnicy nr XI/85/15, z dnia 27 lipca 

2015 r., w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz uchwałą  

nr V/39/2015 Rady Powiatu Legnickiego, z dnia 21 maja 2015 r., w sprawie powierzenia zadania publicznego, 

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Powiat dotujący zobowiązuje się przekazać dotację celową na współfinansowanie kosztów 

funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu 

Legnickiego w 2019 roku, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzenia i składek od nich 

naliczanych oraz kosztów utrzymania Biura, na realizację zadań określonych w art. 42 i 43 ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

§ 2. 1. Dotację na 2019 rok ustala się w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 

00/100). 

2. Przekazanie dotacji następować będzie w ratach miesięcznych w kwocie 2.916,66 zł (w miesiącach 

styczeń - listopad) oraz 2916,74 zł (za miesiąc grudzień) w terminie do 25 każdego miesiąca na rachunek 

bankowy gminy prowadzącej 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040. 

3. Ustala się jako realizatora zadania Urząd Miasta Legnica Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica. 

4. Faktury będą wystawiane na: Gmina Legnica Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica NIP 691-00-11-742 

(nabywca), Urząd Miasta Legnica Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica (odbiorca). 
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§ 3. 1. Gmina prowadząca zobowiązuje się do wykorzystania dotacji zgodnie z celem określonym  

w § 1 w terminie do 31 grudnia 2019 r. 

2. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje obowiązkiem jej zwrotu wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości 

wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. 

3. W przypadku niewykorzystania części gmina prowadząca zobowiązana jest do jej zwrotu w terminie  

do dnia 31 stycznia następnego roku. 

§ 4. Gmina prowadząca zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonywania zadania pod względem 

finansowym, 

2) poddania się kontroli wykonywania zadania, przeprowadzonej przez powiat dotujący, w zakresie objętym 

porozumieniem, 

3) przekazywania w terminie 7 dni, na życzenie powiatu dotującego, informacji o zakresie i sposobie 

realizacji porozumienia, 

4) usunięcia w terminie 30 dni, stwierdzonych przez powiat dotujący nieprawidłowości na podstawie  

jego wniosków i zaleceń. 

§ 5. Rozliczenie dotacji odbywać się będzie na podstawie przedkładanych przez gminę prowadzącą 

powiatowi dotującemu kserokopii list płac i faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem w terminie  

do 30 następnego miesiąca, przypadającego po upływie każdego kwartału. 

§ 6. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszego porozumienia strony poddają  

pod rozstrzygnięcie właściwego sądu. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2019 r. 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  

ze stron. 

§ 10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

  

  

Powiat dotujący: 
 

Starosta Legnicki 

J. Mazur 

Gmina prowadząca: 
 

Prezydent Miasta Legnicy: 

T. Krzakowski 

  

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego: 

K. Burtny 

 

  

Kontrasygnata: 

 

Skarbnik Powiatu Legnickiego 

T. Rasała 

Kontrasygnata: 

 

Skarbnik Miasta: 

G. Nikodem 
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