
 

 

POROZUMINIE DODATKOWE 

 

z dnia 18 stycznia 2018 roku 

 

w sprawie powierzenia Gminie Lubin prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania 

drogami powiatowymi na terenie gminy Lubin 

 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Lubińskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez: 

Starostę Lubińskiego - Adama Myrdę 

Wicestarostę - Damiana Stawikowskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Teresy Walasek 

a: 

Gminą Lubin, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Lubin - Tadeusza Kielana, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubin - Marzeny Kosydor 

Na podstawie § 2 ust. 4 Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubin 

prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Lubin, strony 

postanawiają co następuje: 

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

celowej na finansowanie zadań powierzonych Gminie Lubin, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

w łącznej wysokości: 1.138.000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy złotych i 00/100), 

z tego: 

1) kwota 873.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 ww. Porozumienia, 

2) kwota 265.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 ww. Porozumienia. 

§ 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 (tj. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017.2077) oraz zgodnie z zapisami ww. Porozumienia. 

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

do 31 grudnia 2018 r. 

3. Dotacja, do kwoty określonej w § 1 niniejszego porozumienia, przekazywana będzie następująco: 
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1) środki na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań wskazanych w § 1 pkt. 1) w XI ratach,  

tj.: I rata w kwocie 373.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych i 00/100) do dnia 

28 lutego 2018 r., zaś raty od II do XI w kwotach równych po 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych i 00/100) do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od marca br., 

2) środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania wskazanych w § 1 pkt.2) w XI ratach, tj.: I rata 

w kwocie 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100) do dnia 28 lutego 2018 r.,  

zaś raty od II do XI w kwotach równych po 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)  

do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od marca br., na rachunek Gminy, tj.: 44 8669 0001 0311 

6863 2000 0001. 

§ 3. 1. Dotacja podlega rozliczeniu oraz zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w ww. 

Porozumieniu. 

2. 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. 

§ 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. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Starosta Lubiński: 

A. Myrda 

Wicestarosta: 

D. Stawikowski 

Skarbnik Powiatu: 

T. Walasek 

Wójt Gminy Lubin: 

T. Kielan 

Skarbnik Gminy Lubin: 

M. Kosydor 
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