
 

 

POROZUMIENIE DODATKOWE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Rudna prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania 

drogami powiatowymi na terenie gminy Rudna 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Lubińskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez: 

Adama Myrdę - Starostę Lubińskiego  

Damiana Stawikowskiego - Członka Zarządu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Teresy Walasek 

a 

Gminą Rudna, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: 

Adriana Wołkowskiego - Wójta Gminy Rudna, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rudna – Joanny Herbut 

Na podstawie Porozumienia z dnia 16 kwietnia 2019 roku wraz z Aneksem nr 1 z dnia 06.02.2020 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Rudna prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  

na terenie gminy Rudna, strony postanawiają co następuje: 

§ 1. Stosownie do zapisów § 1 oraz § 2 ust. 1 i ust. 4 wyżej wymienionego porozumienia, strony ustalają 

wysokość dotacji celowej na finansowanie zadań powierzonych Gminie, za okres od 01.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r. w łącznej kwocie 532529,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia 

dziewięć i 00/100 złotych), z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych wymienionych w załączniku  

nr 1 do 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 (t.j. Dz.U.2019.1843) oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.) 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 2020 r. 

3. Dotacja, do kwoty określonej w § 1 niniejszego porozumienia, przekazywana będzie w dziesięciu ratach, 

tj.: pierwsza rata w kwocie 172 529,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt  dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć 

i 00/100 złotych) do dnia 31 marca 2020 roku, natomiast raty od drugiej do dziesiątej w kwotach po 40 000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100 złotych) do dnia 15-go każdego miesiąca począwszy od kwietnia 

2020 roku na rachunek Gminy, tj.: 14 8669 0001 0151 6397 2000 0018. 

§ 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.2019.869 ze zm.). 
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2. Ustala się końcowy termin złożenia dokumentów w zakresie rozliczenia dotacji celowej na dzień 

20.01.2021 r. 

3. Gmina sporządzi dla Powiatu 2 komplety rozliczenia, przygotowanego w formie zbiorczego zestawienia 

kosztów wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami faktur, rachunków i innych 

dokumentów księgowych oraz 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 31.01.2021 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 

Wójt Gminy Rudna: 

A. Wołkowski 

Członek Zarządu: 

D. Stawikowski 

Skarbnik Powiatu: 

T. Walasek 

Skarbnik Gminy Rudna: 

J. Herbut 
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