
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 10 stycznia 2018 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Lubińskim  

z siedzibą w Lubinie przy ul. Kilińskiego 12b, 

zwanym dalej Powiatem,  

reprezentowanym przez: 

Starostę Lubińskiego - Adama Myrdę, 

Wicestarostę - Damiana Stawikowskiego, 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Powiatu - Teresy Walasek 

a 

Gminą Ścinawa  

z siedzibą w Ścinawie przy ul. Rynek 17,  

zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Ścinawy - Krystiana Kosztyłę, 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa - Marzeny Dawedowskiej 

Na podstawie Porozumienia z dnia 29.04.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Ścinawa prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, 

strony postanawiają co następuje: 

§ 1. Stosownie do § 1 i § 2 wyżej wymienionego Porozumienia, strony ustalają wysokość dotacji celowej 

na finansowanie zadań powierzonych Gminie Ścinawa, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w łącznej 

kwocie: 1.189.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100 złotych) 

z przeznaczeniem na: 

1) wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań wskazanych w § 1 Porozumienia z dnia 29.04.2016 r. 

wraz z Aneksem Nr 1 - w kwocie 1.136.000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy 

złotych i 00/100), 
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2) wydatki związane z obsługą powierzonych zadań - w kwocie 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy 

tysiące złotych i 00/100). 

§ 2. 1. Środki, o których mowa w §1 należy wydatkować zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 

27 sierpnia o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017.2077). 

2. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania udzielonej dotacji celowej, o której mowa w §1, w terminie  

do 31 grudnia 2018 r. 

3. Dotacja, do kwot określonych w § 1 niniejszego porozumienia, przekazywana będzie na rachunek 

Gminy, tj.: 63 8669 0001 20 35 0351 9390 0001, następująco: 

1) kwota określona w § 1 ust.1 pkt 1) w XI ratach, tj.: I rata w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście 

tysięcy złotych i 00/100) do dnia 28 lutego 2018 r., zaś raty od II do XI w kwotach równych  

po 93.600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych i 00/100) do dnia 15 każdego 

miesiąca począwszy od marca br.- z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 1), 

2) kwota określona w § 1 ust.1 pkt 2) w XI ratach, tj.: I rata w kwocie 13.000,00 zł (słownie: trzynaście 

tysięcy złotych i 00/100) do dnia 28 lutego 2018 r., zaś raty od II do XI w kwotach równych po 4.000,00 zł 

(słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od marca br., - 

z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 2). 

§ 3. 1. Dotacja podlega rozliczeniu oraz zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017.2077). 

2. Ustala się końcowy termin złożenia dokumentów w zakresie rozliczenia dotacji celowej na dzień 

10.01.2019 r. 

3. Gmina sporządzi dla Powiatu rozliczenie, przygotowane w formie zbiorczego zestawienia kosztów wraz 

z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami faktur, rachunków i innych dokumentów 

księgowych wraz z dokumentami odbiorowymi potwierdzającymi zakres realizacji zadań w ramach bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych. 

4. Gmina złoży w zakresie rozliczenia dotacji celowej oświadczenie, że środki finansowe zostały 

wykorzystane na cele objęte niniejszym porozumieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Niewykorzystane środki z dotacji celowej, o której mowa w § 1, Gmina zwróci najpóźniej w terminie  

do 31.01.2019 r., na rachunek bankowy Powiatu, tj.: 56 1240 3464 1111 0010 5438 5574. 

6. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi w terminach i na zasadach określonych w art. 252 ustawy z 27 sierpnia 

2009 o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017.2077). 

§ 4. Zmiana postanowień porozumienia wymaga wyłącznie formy pisemnej za zgodą obydwu stron  

pod rygorem nieważności. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. W przypadku powstania sporu, organem rozstrzygającym 

będzie Sąd właściwy dla siedziby Powiatu. 

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  
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§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Starosta Lubiński: 

A. Myrda 

Wicestarosta Lubiński: 

D. Stawikowski 

Skarbnik Powiatu: 

T. Walasek 

Burmistrz Ścinawy: 

K. Kosztyła 

Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa: 

M. Dawedowska 
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