
POROZUMIENIE 

z dnia 19 marca 2009 r. 

pomiędzy: 

1. Powiatem Bielskim, zwanym dalej Powiatem, z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 

Mickiewicza 46, NIP 543-20-12-248, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku 

Podlaskim, w imieniu którego działają: 

1) dr inż. Sławomir Jerzy Snarski - Starosta 

2) mgr Piotr Bożko   - Wicestarosta 

2. Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, będącym budżetową jednostką 

Powiatu Bielskiego, zwanym dalej PZD, z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4,  

NIP 543-18-23-513, reprezentowanym przez: 

1) Leszka Aleksiejuka- Dyrektora 

a 

3. Gminą Bielsk Podlaski, zwaną dalej Gminą, z siedzibą w Bielsku Podlaskim,  

ul. Mickiewicza 46, NIP 543-206-31-74, reprezentowaną przez: 

1) mgr Raisę Rajecką – Wójta 

Działając na podstawie art. 167 ust. 2, pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i uchwały  

Nr XXII/165/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2009 rok oraz uchwały Nr XXIV/119/08 Rady Gminy 

Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, 

strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie podstawowych zasad udziału stron  

w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B ulica w m. Hryniewicze Duże 

wraz z regulacją prawną gruntów zajętych pod pas drogowy na odcinku od granicy 

administracyjnej Gminy Bielsk Podlaski do końca m. Hryniewicze Duże”. 

2. Gmina Bielsk Podlaski udzieli Powiatowi Bielskiemu pomoc finansową na realizację 

zadania określonego w ust. 1 w kwocie 440 000,- zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy 

złotych), co stanowić ma 50 % zakładanych kosztów jego realizacji. 

3. Powiat Bielski zobowiązuje się do wydatkowania na realizację zadania kwoty  

w wysokości 440 000,- zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych), co stanowić ma 50 % 

zakładanych kosztów jego realizacji. 

4. Wysokość kwot wskazanych w ust. 2 i 3 może ulec zmianie, nie może natomiast ulec 

zmianie procentowy udział stron w realizacji zadania. W przypadku wzrostu kosztów wymagać  

to będzie zawarcia stosownego aneksu do niniejszego porozumienia. 

§ 2. Inwestorem wiodącym zadania będzie Powiat, który zrealizuje je przy pomocy 

Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim. 

 



§ 3. Protokolarny odbiór wykonanych robót, określonych w § 1 nastąpi przy współudziale 

przedstawicieli Gminy i PZD. 

§ 4. 1. Gmina będzie udzielała Powiatowi pomocy finansowej przekazując środki finansowe  

w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat na realizację zadania wskazanego w § 1 

ust. 1 w postaci płatności okresowych i płatności końcowej, do osiągnięcia 50% poniesionych 

przez Powiat kosztów, nie więcej jednak niż do osiągnięcia kwoty wskazanej w § 1 ust. 2 lub 

określonej w aneksie, o którym mowa w § 1 ust. 4. Przekazanie płatności będzie następowało  

w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Powiat wniosku do siedziby Gminy. 

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć kserokopie dokumentów 

poświadczone za zgodność z oryginałem, tj.: 

- umów z wykonawcą, 

- protokół odbioru robót, 

- faktur za wykonane roboty, 

- dowodów opłacenia faktur. 

3. W przypadku nieterminowego przekazania przez Gminę środków finansowych na konto 

Powiatu będą naliczane odsetki ustawowe. 

§ 5. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone 

za zgodą obu stron w formie pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7.  Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa dla Gminy Bielsk Podlaski, a cztery dla Powiatu Bielskiego. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 9. Wykonanie postanowień §8 powierza się Powiatowi. 

Wójt  Starosta 

Raisa Rajecka 

 

Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg 

Sławomir Jerzy Snarski 

 

Skarbnik Gminy Leszek Aleksiejuk Wicestarosta 

Nadzieja Sokołowska 

 

 Piotr Bożko 

  Skarbnik Powiatu 

  Ryszard Anusiewicz 

 

 


