
 

 

POROZUMIENIE DODATKOWE 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin prowadzenia zadania publicznego z zakresu 

zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Lubina 

 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Lubińskiem z siedzibą przy ulicy Jana Kilińskiego 12B; 59-300 Lubin, 

reprezentowanym przez: 

Pana Adama Myrdę – Starostę Lubińskiego, 

Pana Damiana Stawikowskiego – Członka Zarządu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Joanny Herbut, 

zwanego dalej „Powiatem”, 

a 

Gminą Miejską Lubin z siedzibą: ul. Kilińskiego 10; 59-300 Lubin 

reprezentowaną przez: 

Pana Roberta Raczyńskiego – Prezydenta Miasta Lubina w imieniu, którego na podstawie 

zarządzenia nr 41 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 22 sierpnia 2019 r. działa Tomasz Ochocki 

Sekretarz Miasta Lubina, 

przy kontrasygnacie Pani Alicji Michułki – Skarbnika Miasta Lubina, 

zwanego dalej „Gminą”. 

Na podstawie Porozumienia z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin 

prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Lubina wraz 

z aneksami, strony postanawiają co następuje: 

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

dotacji celowej na finansowanie zadań powierzonych Gminie, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

w łącznej kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 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 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami  

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

do 31 grudnia 2021 r. 

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

tj.: pierwsza rata w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 złotych) do dnia 28 lutego 2021 roku, 

natomiast raty od drugiej do jedenastej w kwotach po 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 

i 00/100 złotych) do dnia 15-go każdego miesiąca począwszy od marca 2021 roku, na rachunek Gminy,  

tj.: 68 1240 3464 1111 0010 6566 4518. 

§ 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.). 

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

10.01.2022 r. 

3. Gmina sporządzi dla Powiatu dwa 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 31.01.2022 r., na rachunek bankowy Powiatu, tj.: 53 1240 3464 1111 0010 5438 6210. 

§ 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: 

Adam Myrda 

Sekretarz Miasta Lubina: 

Tomasz Ochocki 

Członek Zarządu: 

Damian Stawikowski 

Skarbnik Powiatu: 

Joanna Herbut 

Skarbnik Miasta Lubina: 

Alicja Michułka
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Załącznik nr 1 do Porozumienia Dodatkowego z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

Zadania, powierzone Gminie do realizacji, za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

1. Utrzymanie nawierzchni dróg w zakresie czystości i porządku (letnie i zimowe utrzymanie dróg), 

odnowienia oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych. 

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym zarządzania drogami powiatowymi. 

3. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie  

ich na żądanie uprawnionym organom. 

4. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

5. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających – jedynie w zakresie 

wykonania robót nie wymagających wszczęcia procedury związanej z zawarciem umów z podmiotami 

zewnętrznymi , a będące możliwe do wykonania siłami własnymi Urzędu Miejskiego w Lubinie – grupa 

remontowo-interwencyjna Wydziału Infrastruktury (zakład drogowy). 

6. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu  

oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 

osób lub mienia. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 976


		2021-02-25T12:05:30+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




