
 

 

ANEKS NR 51 

ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE 

z dnia 10 stycznia 2016 r. 

do Porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 1999 r.  pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego 

a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa 

zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego 

zawarty w dniu 10 stycznia 2016r. pomiędzy: 

 

Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego reprezentowanym przez: 

1. Gustawa Marka Brzezin - Marszałka województwa, 

2. Marcina Kuchcińskiego - Członka Zarządu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Marka Bauman 

a 

Zarządem Powiatu w Kętrzynie reprezentowanym przez : 

1. Ryszarda Henryka Niedziółkę - Starostę Kętrzyńskiego, 

2. Michała Jerzego Krasińskiego - Wicestarostę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iwony Kozłowskiej 

o następującej treści: 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1445 z póź. zm.) w wymienionym na wstępie Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. W porozumieniu z dnia 22 grudnia 1999r. w brzmieniu ustalonym aneksami od 1 do 50 wprowadza się 

następujące zmiany : 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się dotację celową na rok 2016 w kwocie 663.294 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia 

i kosztów eksploatacji składników majątkowych o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 umowy związanych 

z wykonywaniem przejętych zadań.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Roczny plan finansowo - rzeczowy zadań w zakresie remontów, utrzymania i ochrony dróg 

powiatowych oraz zakupów inwestycyjnych opracowywał będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Olsztynie i przedstawiał do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w terminie do 14 dni od daty 

powiadomienia o podjęciu uchwały budżetowej powiatu. Zarząd Powiatu podejmie decyzję w sprawie 

zatwierdzenia planu w ciągu 14 dni od dnia jego przedstawienia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Jeden egzemplarz zatwierdzonego planu na dany rok Zarząd Powiatu przekaże niezwłocznie Zarządowi 

Dróg Wojewódzkich. 
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2. Ustala się dotację - celową na rok 2016 w kwocie 2.036.706 zł z przeznaczeniem na realizację planu 

rzeczowego zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych i rzeczowego majątku trwałego. 

3. Strony Porozumienia zgodnie ustalają, że z tytułu przejęcia zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 

Porozumienia, Przekazujący przekaże w roku 2016 z budżetu Powiatu dotację celową w łącznej 

wysokości 2.700.000,00 zł ( słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) określonej w § 1 i 2 

Aneksu nr 51 w następujących terminach:  

I - do dnia 12.01.2016r. -20.000 zł  

II - do dnia 15.01.2016r. - 90.000 zł  

III - do dnia 10.02.2016r. - 340.000 zł  

IV - do dnia 10.03.2016r. - 225.000 zł  

V - do dnia 10.04.2016r. - 225.000 zł  

VI - do dnia 10.05.2016r. - 225.000 zł  

VII - do dnia 10.06.2016r. - 225.000 zł  

VIII - do dnia 10.07.2016r. - 225.000 zł  

IX - do dnia 10.08.2016r. - 225.000 zł  

X - do dnia 10.09.2016r. - 225.000 zł  

XI - do dnia 10.10.2016r. - 225.000 zł  

XII - do dnia 10.11.2016r. - 225.000 zł  

XIII - do dnia 10.12.2016r. - 225.000 zł  

4. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 2 będzie ustalana na każdy rok na zasadach określonych w § 3 

ust. 2. 

5. Aktualizacja planu finansowo-rzeczowego zadań będzie przedstawiona do zatwierdzenia Zarządowi 

Powiatu w Kętrzynie na zasadach określonych w ust. 1 

6. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację planu rzeczowego zadań w zakresie utrzymania dróg 

powiatowych i rzeczowego majątku trwałego Przejmujący przedkłada Przekazującemu w terminie 30 dni 

od zakończenia kwartału oraz do 12-go lutego za rok budżetowy. Rozliczenie przedkładane jest w formie 

opisowej. 

7. Przekazującemu przysługuje prawo do uczestnictwa w odbiorach częściowych i końcowych robót w 

osobie Pani Magdaleny Osinowicz-Dąbrówna. W przypadku odbiorów robót należy pisemnie 

powiadomić Przekazującego na 14 dni przed terminem planowanego odbioru. Kopię protokołu z odbioru 

robót należy przesłać dla Przekazującego. 

8. W przypadku niewykonania w danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i 

niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok budżetowy, pozostała kwota podlega zwrotowi 

do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego. 

9. Środki dotacji celowej, udzielonej na realizację zadań objętych porozumieniem, wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na 

rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009r. o 

finansach publicznych.”. 

§ 2. Postanowienia aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2016 r. 

§ 3. Inne warunki porozumienia pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden 

egzemplarz dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 
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§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

Zarząd Powiatu Zarząd Województwa 

 

STAROSTA 

Ryszard Henryk Niedziółka 
 

WICESTAROSTA 

Michał Jerzy Krasiński 
 

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu 

 

SKARBNIK 

Iwona Kozłowska 

 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Gustaw Marek Brzezin 
 

CZŁONEK ZARZĄDU  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Marcin Kuchciński 
 

Kontrasygnata Skarbnika Województwa 

 

Skarbnik Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Marek Bauman 
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