
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 10 września 2015 r. 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Oleskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Oleśnie z siedzibą przy ul. Pieloka 21  

w Oleśnie, reprezentowany przez: 

1) Stanisława Belkę - Starostę Oleskiego; 

2) Rolanda Fabianka - Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Romana Neugebauera 

a 

Gminą Dobrodzień reprezentowaną przez: 

1) Różę Koźlik - Burmistrza Dobrodzienia 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gabrieli Gaś. 

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Dobrodzień prowadzenia zadania publicznego 

Powiatu Oleskiego dotyczącego wykonania projektu technicznego budowy chodnika i kanalizacji deszczowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce w oparciu o uchwałę nr V/26/15 Rady 

Powiatu w Oleśnie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrodzień prowadzenia 

niektórych zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Oleskiego oraz uchwałę nr V/42/2015 Rady 

Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę 

Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego. 

§ 2. Na dofinansowanie kosztów projektu budowlanego zadania: „Przebudowa DP 1960 O w miejscowości 

Główczyce - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej” Powiat Oleski przekaże Gminie Dobrodzień dotację 

celową w wysokości do 50% wartości zadania, nie więcej niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

§ 3. Gmina Dobrodzień oświadcza, ze wykorzysta dotację na cel wskazany w § 2. 

§ 4. Termin wykorzystania dotacji ustala się na 31 grudnia 2015 r. 

§ 5.1. Dotacja, o której mowa w § 2 porozumienia, zostanie przekazana przez Powiat Oleski na rachunek 

Gminy Dobrodzień nr 68 8907 1047 2005 4000 0765 0001 w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzonych  

za zgodność z oryginałem kopii faktury za projekt. 

2. Kopie faktur, o których mowa w ust. 1, stanowić będą jednocześnie rozliczenie otrzymanej przez Gminę 

Dobrodzień dotacji. 

§ 6. W przypadku niezgodnego z celem wydatkowania dotacji Powiat Oleski zastrzega sobie prawo żądania 

jej zwrotu w wyznaczonym terminie w całości wraz z odsetkami ustawowymi. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy  

o finansach publicznych i Kodeksu cywilnego. 
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§ 8. Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 10. Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 
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