
 

 

ANEKS NR 4 

 

do porozumienia nr 272/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 zawarty w dniu 23 grudnia 2020 roku pomiędzy: 

 

Gminą Ścinawa z siedzibą: ul. Rynek 1, 59-300 Ścinawa NIP: 692-22-61-396; Regon: 390647564, 

reprezentowaną przez: 

1. Pana Krystiana Kosztyłę – Burmistrza Ścinawy, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa – Pani Marzeny Dawedowskiej, 

zwanego dalej „Gminą” 

a 

Powiatem Lubińskim z siedzibą przy ulicy Jana Kilińskiego 12B; 59-300 Lubin, reprezentowanym przez: 

2. Pana Adama Myrdę – Starostę Lubińskiego, 

3. Pana Damiana Stawikowskiego – Członka Zarządu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Teresy Walasek, 

zwanego dalej „Powiatem” 

§ 1. Zapis § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Całkowity koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 oszacowany jest na kwotę 2 882 900,00 zł. 

§ 2. Zapis § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Powiat przeznaczy na realizację niniejszego porozumienia następujące kwoty: 

a) w roku 2018 – 0,00 zł, 

b) w roku 2019 – do kwoty 1 194 000,00 zł, 

c) w roku 2020 – do kwoty 1 688 900,00 zł, zabezpieczone  jako wydatki z budżetu Powiatu 

Lubińskiego z działu 600 rozdziału 60014 § 6050, na realizację zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 292 do końca wsi Dziewin- 

Etap I", w tym środki własne do kwoty 675 560,00 zł i środki z Funduszu Dróg Samorządowych  

do kwoty 1 013 340,00 zł. 

2. Środki, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego porozumienia: 

a) w § 3 ust. 1 lit. b) - w roku 2019 zostały przekazane w formie dotacji celowej na rachunek 63 8669 

0001 2035 0351 9390 0001 (nr konta Gminy) w kwocie 13899,00 zł zgodnie z przedłożoną fakturą  
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b) w §3 ust. 1 lit. c) - w roku 2020 będą wydatkowane z budżetu Powiatu Lubińskiego na realizację 

zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką 292 do końca wsi Dziewin- Etap I", współfinansowanego z środków Funduszu Dróg 

Samorządowych. Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z umową nr FDS/B/31/P-

43/2019 oraz po przedłożeniu przez Gminę faktur dotyczących realizacji ww. zadania inwestycyjnego  

wraz z protokołami odbioru częściowymi lub końcowymi podpisanymi bez uwag przez osoby 

upoważnione przez Gminę i wykonawcę robót budowlanych. Wysokość wydatków na podstawie 

przedłożonej faktury może stanowić maksymalnie 100% jej wartości. 

3. W przypadku zmniejszenia całkowitej wartości zadania w wyniku oszczędności po przetargowych 

kwota o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c) ulega automatycznemu zmniejszeniu do całkowitej wartości zadania. 

4. W przypadku braku możliwości wydatkowania środków finansowych w danym roku budżetowym 

Gmina, uwzględniając realizację umowy z wykonawcą oraz rzeczywisty stan zaawansowania robót, 

pisemnie powiadomi o niniejszym fakcie Powiat w terminie do dnia 30 września danego roku budżetowego, 

natomiast powiat zobowiązuje się do zwiększenia środków w następnym roku budżetowym o wartości 

niewykorzystanych środków w danym roku. 

5. Powiat zastrzega sobie prawo kontrolowania zadania pod względem merytorycznym i finansowym, 

w tym prawo do żądania udostępniania niezbędnej dokumentacji a Gmina oświadcza, że takiej kontroli  

się poddaje. 

6. Po zakończeniu zadania powierzonego do realizacji Gminie nakłady inwestycyjne zostaną przekazane 

przez Gminę na rzecz Powiatu na podstawie protokołu przekazania środka trwałego - PT. Podstawą 

przekazania środka trwałego jest dokonanie zgłoszenia zakończenia robót/uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie. 

§ 3. Pozostałe warunki porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 4. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze stron. 

§ 5. Aneks do Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania 

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

Starosta Lubiński: 

Adam Myrda 

Członek Zarządu: 

Damian Stawikowski 

Skarbnik Powiatu: 

Teresa Walasek 

Burmistrz Ścinawy: 

Krystaian Kosztyła 

Skarbnik Miasta i Gminy Ścinawa: 

Marzena Dawedowska 
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