
 

 

POROZUMIENIE 

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 

z dnia 4 września 2017 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania  

pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka” 

zawarte w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

Białostockiego, w imieniu którego działają: 

1. Antoni Pełkowski - Starosta 

2. Jolanta Den - Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu: 

3. Marty Szczuka 

a Gminą Dobrzyniewo Duże reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże: 

1. Bogdana Zdanowicza 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duże: 

2. Doroty Rudnickiej - Dobrzyńskiej 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1440, poz. 1920, poz. 1948, poz. 2255; z 2017 r. poz. 191), art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. 

poz. 730, poz. 935), art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 

art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, 

poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935), Uchwały Nr XLII/289/2017 

Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże 

prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych zmienionej 

Uchwałą Nr XLV/303/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Uchwały Nr XXXII/172/17 Rady Gminy Dobrzyniewo 

Duże z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Dobrzyniewo Duże realizacji inwestycji 

w drodze powiatowej, strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Powiat Białostocki powierza a Gmina Dobrzyniewo Duże przejmuje w pełnym zakresie prawa 

i obowiązki zarządcy oraz zarządu drogi co do drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka, w zakresie pasa 

drogowego objętego przebudową z rozbudową drogi w m. Jaworówka, wynikające z ustawy o drogach 

publicznych – w szczególności z art. 20, 21, 22, 39, 40, 42, a także przepisów wykonawczych i innych 

obowiązujących w drogownictwie. 

2. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże staje się tym samym inwestorem „Przebudowy z rozbudową drogi 

powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka” i nabywa prawo dysponowania pasem drogowym w granicach 

objętych zakresem robót. 
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§ 2. 1. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca 

2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania 

z zakresu dróg publicznych powiatowych zmienionej Uchwałą Nr XLV/303/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

Powiat Białostocki udziela Gminie Dobrzyniewo Duże dotacji celowej na dofinansowanie „Przebudowy 

z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka” w wysokości do kwoty 442.743,00 zł (słownie: 

czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote) na pokrycie 50% kosztów zadania. 

2. Powiat Białostocki przekaże Gminie Dobrzyniewo Duże dotację w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

kopii: protokołu odbioru końcowego robót, faktury VAT za wykonanie realizacji inwestycji – nie później niż 

2 dni przed terminem płatności faktur i nie później niż do dnia 29 grudnia 2017 r. 

§ 3. 1. Gmina Dobrzyniewo Duże przeznaczy otrzymaną dotację wyłącznie na cel określony  

w § 2 porozumienia – wykorzystanie dotacji niezgodnie z celem skutkować będzie roszczeniem o ich zwrot. 

2. Gmina Dobrzyniewo Duże otrzymaną dotację wykorzysta (wydatkuje) w terminie nie dłuższym  

niż do 31.12.2017 r. 

§ 4. 1. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przedłoży rozliczenie z otrzymanej dotacji Zarządowi Powiatu 

Białostockiego w terminie 30 dni od zakończenia inwestycji, lecz nie później niż do dnia 30.01.2018 r. 

2. Podstawę rozliczenia stanowić będą przedłożone kopie faktur (poświadczone za zgodność z oryginałem) 

za roboty wykonane w ramach porozumienia. 

§ 5. Powiat Białostocki ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji celowej, 

a Gmina Dobrzyniewo Duże zobowiązuje się do zapewnienia wglądu w realizację zadania, na które udzielono 

dotacji w każdej jego fazie. 

§ 6. Gmina Dobrzyniewo Duże ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody 

powstałe w związku z realizacją zadania. 

§ 7. Po zakończeniu realizacji przebudowy z rozbudową drogi Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przekaże 

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku dowodem PT poniesione przez Gminę Dobrzyniewo Duże 

nakłady inwestycyjne. 

§ 8. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa 31 grudnia 2018 r. 

§ 9. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości 

z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej. 

§ 10. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

o drogach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 13. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Gminy 

Dobrzyniewo Duże, jeden egzemplarz dla Powiatu Białostockiego i jeden dla celów publikacji w Dz. Urz. Woj. 

Podl. 

Starosta 

Antoni Pełkowski 

 

Wicestarosta 

Jolanta Den 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże 

Bogdan Zdanowicz 

 

Skarbnik 

Marta Szczuka 

Skarbnik 

Dorota Rudnicka - Dobrzyńska 
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