
 Porozumienie

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych 
zawarte w dniu 06.02.2017 roku we Władysławowie pomiędzy:

 Powiatem Puckim reprezentowanym przez:

Jarosława Białk – Starostę Powiatu Puckiego,

Tomasza Herrmann - Wicestarostę Powiatu Puckiego,

zwanym dalej Powiatem

a

 Gminą Władysławowo z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 19 we Władysławowie (kod: 84-120), 
reprezentowaną przez Romana Kużel - Burmistrza Władysławowa,

zwaną dalej Gminą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu z przeznaczeniem
na bieżące remonty dróg powiatowych.

Podstawą prawną porozumienia jest:

·art.  10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446
ze zm.);

·art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze 
zm.);

·art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 198 ze zm.);

·Uchwała nr XXXIV/420/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Rady Miejskiej Władysławowa o udzielenie 
pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad wykonania i współfinansowania przez 
Powiat i Gminę zadania związanego z bieżącym remontem dróg powiatowych.

§ 2. 1. Gmina udzieli dotacji celowej na finansowanie zadania publicznego powierzonego

do realizacji w 2017 roku, określonego w  § 1 porozumienia, w kwocie 18 696,00 zł brutto (słownie: 
osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

2. Kwota dotacji nie ulegnie zmianie w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia wartości zadania.

§ 3. Dotacja określona w  § 2. ust. 1 niniejszego porozumienia przekazana będzie do dnia 18.12.2017 r. na 
pisemny wniosek Powiatu Puckiego w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

§ 4. Powiat zobowiązuje się do:

1) wyłonienia wykonawcy robót,

2) nadzoru nad realizacją robót,

3) rozliczenia zadania,
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4) rozliczenia z Gminą kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 porozumienia na zasadach określonych w § 
6 porozumienia.

§ 5. 1. Zadanie określone w §1 niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się zakończyć do dnia                
31 grudnia 2017 r.

2. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2017 r.

3. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja jest udzielona. 
Przekazanie środków na rachunek Powiatu nie oznacza wykorzystania dotacji.

§ 6. 1. Dotacja podlega rozliczeniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27.08.2009 r.                   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie sprawozdania z wykorzystania 
dotacji.

2. Powiat dostarczy Gminie w/w sprawozdanie w terminie 15 dni od terminu, o którym mowa  w §5 ust. 2.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić jedynie w drodze zgodnego oświadczenia woli 
obu stron.

§ 8. Porozumienie wygasa z dniem zakończenia realizacji zadania.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie w szczególności 
przepisy wskazane w podstawie prawnej Porozumienia, przepisy ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu 
cywilnego.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 POWIAT  PUCKI  GMINA  WŁADYSŁAWOWO

Starosta Powiatu Puckiego
Jarosław Białk

Wicestarosta Powiatu Puckiego
Tomasz Herrmann

Burmistrz Władysławowa
Roman Kużel
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