
 

 

ANEKS NR 1 

 

do porozumienia z dnia 23 października 2020 roku 

w sprawie powierzenia Gminie Lubin prowadzenia zadań dotyczących zarządzania drogami 

powiatowymi na terenie gminy Lubin w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji 

drogowych zadań inwestycyjnych 

 

zawarty w dniu 15-04-2021, pomiędzy:  

Powiatem Lubińskim, zwanym dalej Powiatem, z siedzibą w Lubinie przy ul. Kilińskiego 12b, 59-300 

Lubin, NIP: 692-23-40-500, Regon 390647222, 

reprezentowanym przez: 

Adama Myrdę – Starostę Lubińskiego, 

Damiana Stawikowskiego – Członka Zarządu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Joanny Herbut, 

a  

Gminą Lubin, zwaną dalej Gminą, z siedzibą w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, NIP: 

692-22-56-461, Regon: 390647541, reprezentowaną przez: 

Bartosza Chojnackiego – Zastępcę Wójta Gminy Lubin 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubin - Marzeny Kosydor. 

Na podstawie zapisów § 9 ust. 1 Porozumienia z dnia 23.10.2020 roku w sprawie powierzenia Gminie 

Lubin prowadzenia zadań dotyczących zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Lubin w zakresie 

pełnienia funkcji inwestora przy realizacji drogowych zadań inwestycyjnych, wprowadza się następujące 

zmiany do ww. Porozumienia: 

§ 1. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Dotacja, o której mowa w § 2 w kwocie 790 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) będzie dysponowana przez Gminę w sposób dowolny na realizację powierzonych zadań 

w 2021 roku. 

2. Gmina na realizację powierzonych zadań przeznaczy środki własne w kwocie do 1 800 000,00 zł 

(słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100). 

3. Powiat będzie przekazywał dotację do kwoty określonej w § 3 ust. 1, na rachunek Gminy, tj.: 66 8669 

0001 2031 0311 6863 0037, w następujący sposób: 

a) rata w kwocie 190 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 złotych) do 15 marca 2021 r., 

b) rata w kwocie 200 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 złotych) do 15 kwietnia 2021 r., 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 2403



c) rata w kwocie 200 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 złotych) do 15 maja 2021 r., 

d) rata w kwocie 200 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 złotych) do 15 czerwca 2021 r. 

4. Wykorzystanie przyznanej na dany rok dotacji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie  

do 31 grudnia roku budżetowego. 

5. Termin zwrotu niewykorzystanej w danym roku dotacji ustala się na dzień 31 stycznia roku następnego, 

z tym że w przypadku podjęcia przez Radę Gminy Lubin uchwały, o której mowa w art. 263 ust. 2 ustawy 

z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi  

do budżetu Powiatu w terminie 15 dni od dnia określonego w tej uchwale. 

6. Udzielona dotacja, o której mowa w ust. 3 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 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j.). 

7. Gmina zobowiązuje się do: 

1) wydatkowania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z celem wskazanym 

w niniejszym porozumieniu, 

2) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanej dotacji i wydatków dokonywanych 

z tych środków, 

3) przedłożenia w terminie do 20 stycznia 2022 roku rozliczenia dotacji udzielonej w 2021 roku, w kwocie 

790 000,00 złotych, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków. 

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze stron. 

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Starosta Lubiński: 

Adam Myrda 

Członek Zarządu: 

Damian Stawikowski 

Skarbnik Powiatu: 

Joanna Herbut 

Zastępca Wójta Gminy Lubin: 

Bartosz Chojnacki 

Skarbnik Gminy Lubin: 

Marzena Kosydor 
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