
 

 

ANEKS NR 1/2019 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

do porozumienia nr DIG.41.7.2018 zawartego dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia 

Powiatowi Strzeleckiemu wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania obejmującego 

przebudowę skrzyżowania dróg różnej kategorii pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic 

Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich” 

pomiędzy: 

Powiatem Strzeleckim, z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowska 2, reprezentowanym przez  

Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 

1. Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna 

2. Wicestarosta Strzelecki – Waldemar Gaida 

zwanym dalej Powiatem 

a 

Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowanym przez  

Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego występują: 

1. Wicemarszałek Województwa Opolskiego – Zbigniew Kubalańca 

2. Członek Zarządu Województwa Opolskiego – Szymon Ogłaza 

zwanym dalej Inwestorem 

Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. W porozumieniu wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 uchyla się ustęp 5; 

2) po § 3 dodaje się § 31 - § 33 w brzmieniu: 

„§ 31.1. Województwo Opolskie udzieli dotacji na zadanie będące przedmiotem niniejszego 

Porozumienia w wysokości 40 000,00 zł. 

2. Termin wykorzystania dotacji ustala się od dnia zawarcia Porozumienia do dnia: 16 grudnia 2019 roku. 

3. Powiat wydatkuje dotację zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i dokona rozliczenia 

otrzymanych kwot dotacji do dnia 16 grudnia 2019 roku. Dotowany ma prawo wystąpić przed upływem 

powyższego terminu z uzasadnionym wnioskiem o jego przedłużenie. Zmiana terminu rozliczenia dotacji 

będzie wymagać zawarcia aneksu do Porozumienia. 
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4. Powiat zobowiązuje się dostarczyć nie później niż do dnia 16 grudnia 2019 roku potwierdzone 

kserokopie: a. protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, b. zawiadomienie o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, c. lub innych dokumentów związanych z wyborem wykonawcy zadania, d. umów  

i ewentualnych aneksów do umów, e. protokołów odbioru wykonanej dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, f. faktur VAT, g. kopii przelewów bankowych dotyczących zapłaty za 

wykonanie robót objętych zadaniem, określonym niniejszą umową. 

5. Rozliczenie dotacji będzie podlegało na dostarczeniu Województwu dokumentów, o których mowa w ust 4. 

§ 32.1. Środki finansowe, o których mowa w § 31 zostaną przekazane na podstawie pisemnego 

wniosku złożonego przez Powiat Strzelecki, na rachunek Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce 

Opolskie 63 8907 1089 2002 0090 0007 0002 w terminie 21 dni od daty otrzymania każdej 

potwierdzonej za zgodność faktury VAT do kwoty odpowiadającej wkładowi Województwa Opolskiego, 

tj. 40 000,00 zł. Płatność za faktury VAT nastąpi ze środków dotacji. 

2. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za realizację zadania o którym mowa w § 1. 

§ 33.1. Dotacja podlega rozliczeniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi do budżetu Województwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. 

3. Zwrotowi do dotującego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości. 

4. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem nalicza się począwszy od dnia 

przekazania z budżetu Dotującego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

5. Odsetki od dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości nalicza się począwszy od dnia 

następującego po upływie terminów zwrotu określonego w ust. 2. 

6. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów 

zwrotu określonych w ust. 2.”. 

§ 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Aneksu nr 1/2019 mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 

§ 3. Aneks nr 1/2019 zostaje sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 4.1. Aneks nr 1/2019 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Stroną publikującą jest Powiat Strzelecki. 

§ 5. Aneks nr 1/2019 wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 
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