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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 01 lipca 2011 roku 

 

na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 80, poz. 526 t.j.), Uchwały Nr VIII /61/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku Rady Miejskiej w Tolkmicku w sprawie 
zawarcia porozumienia z Powiatem Elbląskim oraz uchwały Rady Powiatu Nr VII/46/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta i Gminy Tolkmicko na realizację zadania 
pn. „Remont drogi powiatowej o numerze 2202N - ulica Morska w Tolkmicku”. 
pomiędzy: 
 

1. Powiatem Elbląskim, z siedzibą w Elblągu, ul. Saperów 14 A, reprezentowanym przez Zarząd w osobach: 
  1) Sławomira Jezierskiego - Starostę Elbląskiego, 
  2) Macieja Romanowskiego - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Edwardy Mazurkiewicz zwanym w 

treści Porozumienia "Powiatem", 
 

2. Gminą Tolkmicko, z siedzibą w Tolkmicku, ul. Portowa 2, reprezentowaną przez: Andrzeja Lemanowicza - Burmistrza 
Tolkmicka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Renaty Mrugała zwaną w treści Porozumienia „Gminą". 

 
§ 1. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do wykonania zadanie publiczne polegające na przygotowaniu i realizacji 

zadania pod nazwą: „Remont ulicy Morskiej w Tolkmicku”, które będzie realizowane w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. 

 
§ 2. Zadanie opisane w § 1 niniejszego Porozumienia będzie realizowane w pasie drogi powiatowej Nr 2202 N, na całej 

długości drogi, na działkach: 
- Nr 17 o powierzchni 12.868 m

2
, położonej w mieście Tolkmicko w obrębie geodezyjnym II, 

- Nr 12 o powierzchni 3.578 m
2
, położonej w mieście Tolkmicko w obrębie geodezyjnym I 

- Nr 13/1 o powierzchni 2.851 m
2
, położonej w mieście Tolkmicko w obrębie geodezyjnym I; 

- Nr 13/2 o powierzchni 10.425 m
2
, położonej w mieście Tolkmicko w obrębie geodezyjnym I; 

- Nr 13/3 o powierzchni 3.277 m
2
, położonej w mieście Tolkmicko w obrębie geodezyjnym I. 

 
§ 3. 1. Wartość szacunkową zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego Porozumienia, Powiat i Gmina określają na 

2.706.900,00 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset 00/100). 
 
2. Gmina i Powiat zobowiązują się współfinansować zadanie na następujących zasadach: 

 
  1) Powiat zapewnia kwotę w wysokości do 676.750,00 zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt 00/100), nie więcej niż 25 % kosztów zadania, 
 
  2) Gmina zapewnia kwotę do wysokości do 676.750,00 zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt 00/100), 
 
  3) Pozostała kwota w wysokości 1.353.400,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta 

00/100), pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. 

 
§ 4. 1. W imieniu obu stron całość zadania realizować będzie Gmina, która wyłoni wykonawcę robót związanych z 

realizacją zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego Porozumienia, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach 
publicznych. 
 

2. Wybór wykonawcy robót stanowiących przedmiot niniejszego Porozumienia, wymaga akceptacji Starosty Elbląskiego, 
który zobowiązany jest do podjęcia decyzji w tej sprawie w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia go o wyniku postępowania o 
udzielenia zamówienia publicznego. 

 
§ 5. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Powiat przekaże Gminie dotację w wysokości do 676.750,00 zł 

(słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100). 
 
2. Dotacja będzie przekazywana przelewem na rachunek bankowy Gminy prowadzony w Banku Spółdzielczym Oddział 

Tolkmicko NRB 91 8303 1029 0050 0500 2567 0002 proporcjonalnie do poniesionych nakładów potwierdzonych 
protokołem odbioru i wystawionej na jego podstawie faktury, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o 
wysokości poniesionych nakładów. 

 
§ 6. 1. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem. 

 
2. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Gminę na co najmniej 3 dni robocze wcześniej. 
 
§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte do czasu ostatecznego rozliczenia zadnia. 



 
2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania 

obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie 
złożone na piśmie. 

 
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego. 
 
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

 
§ 10. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
Burmistrz          Starosta Elbląski 
Andrzej Lemanowicz         Sławomir Jezierski 
 
           Wicestarosta 
           Maciej Romanowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


