
POROZUMIENIE 

z dnia 3 lipca 2009 r. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm), art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Powiat Płoński zwany dalej Przekazującym, 

reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach: Przewodniczącego Zarządu - Jana Mączewskiego Człon-

ka Zarządu - Andrzeja Stolpę przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu - Anetty Gołaszewskiej oraz Gmina 

Baboszewo zwana dalej Przyjmującym, reprezentowana przez: Wójta Gminy - Wiesława Przedpełskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Anny Guzanowskiej zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest: 

1. Przyjęcie zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 3021W Płońsk – Raciąż ul. 

Warszawska w Baboszewie, 

2. Określenie zasad i terminu przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej w kwocie 

200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcyzłotych) przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego zgodnie z 

uchwałą nr XXXV/262/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie przekazania Gminie 

Baboszewo zadania z zakresu przebudowy drogi powiatowej. 

§ 2.1. Zadanie określone w § 1 ust. 1. wykona Przyjmujący. 

2. Przekazujący upoważnia Przyjmującego do wszelkich działań w jego imieniu związanych z realizacją 

zadania określonego w § 1 ust. 1. 

§ 3. W roku budżetowym 2009 Przyjmujący zobowiązuje się przyjąć kwotę 200.000,00zł (słownie: dwie-

ście tysięcyzłotych) i przeznaczyć ją na cel określony w § 1 ust. 1 porozumienia – sfinansowanie wykonania 

kanalizacji deszczowej i robót ziemnych. 

§ 4. Dotacja celowa określona w § 1 ust. 2 porozumienia zostanie przekazana przez Przekazującego na 

rachunek bankowy Przyjmującego w Banku Spółdzielczym w Płońsku nr 57 8230 0007 0005 6300 2000 0001 

w terminie 7 dni po otrzymaniu noty księgowej. 

§ 5. Strony ustalają następujące zasady rozliczenia niniejszej dotacji celowej: 

1. Rozliczenie wydatkowanej kwoty dotacji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2009r. 

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 Przyjmujący dołączy kserokopie faktur wraz z dowodem po-

twierdzającym zapłatę za wykonany przedmiot umowy. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną. 

4. W przypadku wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania środków nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości, Gmina jest zobowiązana do jej zwrotu na rachunek Powiatu Płońskiego w 

Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Nr 72 8213 0008 2006 0801 5275 0002 terminie 7 dni od 

daty stwierdzenia jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania środków nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości w przypadku zwrotu w 2009 roku lub rachunek Powiatu Płońskiego w Polskim 

Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Nr 02 8213 0008 2006 0801 5275 0001 w przypadku zwrotu po 2009 

roku. 

§ 6. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia. 

§ 7. Wszelkie spory wynikając z niniejszego porozumienia rozstrzygane będą na drodze polubownej a w 

razie ich nieskuteczności przez właściwy Sąd Powszechny. 

§ 8. Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej za zgoda obu stron. 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzy-

muje Przekazujący. 
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