DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 3 stycznia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska

Poz. 44

Data: 2019-01-03 10:24:19

POROZUMIENIE
WÓJTA GMINY MRĄGOWO
z dnia 3 stycznia 2019 r.
pomiędzy Gminą Mrągowo reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mrągowo – Pana Piotra Piercewicza
a Gminą Miasto Mrągowo reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta -Pana Stanisława Bułajewskiego,
zawarte w dniu 03.01.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo wykonywania zadań
własnych z zakresu turystyki i promocji Gminy Mrągowo.
§ 1. Gmina Mrągowo zwana dalej „Powierzającym” powierza z dniem 01 stycznia 2019 r. Gminie Miasto
Mrągowo zwanej dalej „Przyjmującym” prowadzenie zadań własnych z zakresu turystyki i promocji.
§ 2. Przyjmujący zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia, gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i udostępniania danych w zakresie:
- bazy noclegowej,
- bazy gastronomicznej,
- bazy kulturalno-rozrywkowej, sportowej,
- atrakcji przyrodniczo – kulturowych.
2. Obsługi ruchu turystycznego w w/w zakresie.
3. Działalności wydawniczej promującej walory Gminy Mrągowo (plany, mapy, ulotki, kalendarze,
katalogi, wydawnictwa albumowe itp.).
4. Współpracy w zakresie promowania walorów turystycznych gminy w internecie.
5. Promocji na targach turystycznych i stoiskach.
6. Organizacji imprez branżowych, turystyczno-krajoznawczych.
§ 3. 1. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane:
a) za obopólną zgodą stron w uzgodnionym terminie,
b) za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego.
§ 4. 1. Na prowadzenie zadań, o których mowa w §2 ust.1 Powierzający przekaże w 2019 r. dotację
w wysokości 17.575 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
2. Dotacja podlegająca przekazaniu płatna będzie w równych ratach miesięcznych, płatnych w terminie do
10 dnia każdego miesiąca na konto jednostki organizacyjnej Miasta Mrągowa – Centrum Kultury i Turystyki
w Mrągowie.
3. Jednostką odpowiedzialną merytorycznie za wykonanie środków finansowych otrzymanych od Gminy
Mrągowo jest Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, w strukturze, którego zostało utworzone Mrągowskie
Centrum Informacji Turystycznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–2–

Poz. 44

§ 5. Jednostka, o której mowa w §4 ust.3 zobowiązana jest do:
1. Kompletowania i przechowywania pełnej dokumentacji realizowanych zadań.
2. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1886 z późn. zm.).
3. Gminie Mrągowo przysługuje prawo kontroli prowadzenia powierzonych spraw.
4. Złożenia rozliczenia z dotacji całorocznej w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 7. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla
każdej ze stron.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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