
 

 

POROZUMIENIE 

ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulicy i chodnika, a także utrzymaniu 

zimowym chodnika na terenie miejscowości Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity - Marzewo 

- Sambród - Małdyty w latach 2018-2019 

Zawarte w dniu 24 stycznia 2018 r. w Ostródzie, pomiędzy: 

Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu w osobach: 

Pana Andrzeja Wiczkowskiego– Starostę 

Pana Edmunda Winnickiego – Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Pani Bożeny Szewczyk– Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej „Przekazującym” 

a 

Gminą Małdyty, reprezentowaną przez: 

Pana Marcina Krajewskiego- Wójta 

przy kontrasygnacie Pani Izabeli Baczkowskiej - Skarbnika Gminy 

zwanego dalej „Przejmującym”, 

Na podstawie  art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j.) 

oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.), 

Przekazujący oraz Przejmujący, ustalają co następuje: 

§ 1. Niniejsze Porozumienie dotyczy przejęcia przez Przejmującego w okresie od 24.01.2018 r. do 

31.12.2019 r. wykonywania zadań, dotyczących sprzątania ulicy i chodnika, a także utrzymaniu zimowym 

chodnika na terenie miejscowości Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity – Marzewo - Sambród -

Małdyty.  

§ 2. 1. Obowiązki Przejmującego, określone są w przepisach art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.) oraz w art.: 20 ust 4, ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (w tym utrzymanie zimowe chodników na terenie miejscowości 

Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity – Marzewo - Sambród - Małdyty). 

2. Jednostką nadzorującą ze strony Przekazującego w zakresie wykonywania niniejszego porozumienia jest 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. 
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§ 3. 1. Strony porozumienia zgodnie ustalają, że z tytułu przejęcia zadań, o których mowa w § 1 

porozumienia, Przekazujący przekaże z budżetu Powiatu Ostródzkiego kwotę 24.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia dwa tysiące złotych) w formie dotacji w następujących transzach: 

1) w roku 2018 

- rata I w kwocie 12 000,00 zł w terminie do 30 czerwca 2018 r. 

- rata II w kwocie 12 000,00 zł w terminie do 30 listopad 2018 r. 

2) w roku 2019 

- rata I w kwocie 12 000,00 zł w terminie do 30 czerwca 2019 r. 

- rata II w kwocie 12 000,00 zł w terminie do 30 listopad 2019 r. 

2. Przejmujący złoży Przekazującemu sprawozdania z wykorzystania środków finansowych 

w następujących terminach: 

1) w roku 2018 

- do 10 lipca 2018 r. 

- do 10 stycznia 2019 r. 

2) w roku 2019 

- do 10 lipca 2019 r. 

- do 10 stycznia 2020 r. 

3. Przejmujący, do sprawozdania z wykorzystania środków finansowych, dołączy kserokopie faktur i listy 

płac z opisem na odwrocie czy wykonany zakres dotyczy drogi powiatowej Nr 1179N. 

4. Niewykorzystanie dotacji do dnia złożenia sprawozdania za I okres spowoduje obniżenie transzy 

następnej raty proporcjonalnie do wykorzystania. Po złożeniu uzupełnienia sprawozdania, potrącona kwota 

zostanie niezwłocznie przekazana. 

5. W przypadku nie wykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, 

nienależytego pobrania lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy art. 251 i 252 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 4. 1. Niniejsze porozumienie może być rozwiązane za porozumieniem stron. 

2. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzieć za miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

3. Przekazujący zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym 

w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania powierzonych zadań, jak też w przypadku 

stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego porozumienia. 

§ 5. Wszelkie zmiany nie ujęte w w/w porozumieniu wymagają pisemnego uzgodnienia między Stronami. 

§ 6. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego. 

§ 7. Niniejsze porozumienie obowiązuje od 24.01.2018r. do 31.12.2019 r. 

§ 8. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Przejmującego i trzy egzemplarze dla Przekazującego. 

 

PRZEKAZUJĄCY      PRZEJMUJĄCY 

Starosta Ostródzki      Wójt 

Andrzej Wiczkowski      Marcin Krajewski 

 

             Wicestarosta    Skarbnik Gminy 

             Edmund Winnicki    Izabela Baczkowska 

 

             Skarbnik Powiatu 

      Bożena Szewczyk 
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