
 

 

POROZUMIENIE 

   DI-III.3031.17.2018 

zawarte w dniu 16 marca 2018 r. 

 

pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:  

al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań; NIP: 778-13-46-888; REGON: 631257816; 

zwanym dalej Przekazującym reprezentowanym przez: 

Wojciecha Jankowiaka - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 

a 

Gminą Międzychód z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy: ul. Marszałka Piłsudskiego 2; 

64-400 Międzychód; NIP: 595-14-13-804; REGON: 210967060; 

zwaną dalej Przyjmującym, reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Wolnego - Burmistrza Międzychodu 

 

w sprawie przejęcia przez Gminę Międzychód zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi 

w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. Bielsko w zakresie bieżącego utrzymania czystości 

dróg wojewódzkich. 

§ 1. Porozumienie zawarto w oparciu o przepisy: 

1) Art. 8 ust. 2, art. 14 ust.1 pkt 10 i art. 18 pkt 12 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.) 

2) Art. 8 ust. 2a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875  

ze zm.) 

3) Art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2222 ze zm.) 

4) Uchwały Nr XLII/979/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. roku w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji 

zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. 

Bielsko, Gminie Międzychód. 

§ 2. 1. Przekazujący przekazuje Przyjmującemu zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi 

w zakresie bieżącego utrzymania czystości w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), w tym zbieranie 

i pozbywanie się odpadów gromadzonych w koszach ulicznych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim 

stanie sanitarnym, technicznym i zakup nowych. 
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2. Wykaz dróg wojewódzkich objętych zadaniami z zakresu bieżącego utrzymania czystości określony jest 

w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia. 

§ 3. 1. Przekazujący zobowiązuje się do przekazania Przyjmującemu na wykonanie zadania określonego 

w §2 ust. 1 w 2018 roku dotacji celowej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane najpóźniej w terminie trzydziestu dni 

licząc od daty zawarcia porozumienia, na konto bankowe Przyjmującego: 

PKO Bank Polski SA 

27 1020 4027 0000 1102 1294 7067 

3. Ustala się termin wykorzystania dotacji nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. 

4. Przyjmujący zobowiązany jest do zwrotu kwoty podatku VAT w części wydatkowanej z udzielonej 

dotacji, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku określone Ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Zwrotu podatku VAT należy 

dokonać niezwłocznie po rozliczeniu z urzędem skarbowym, nie później niż w terminie 14 dni, na rzecz 

Przekazującego na rachunek w banku PKO BP S.A. I O/Poznań nr 07 1020 4027 0000 1802 0437 3254 wraz 

z pisemną informacją o wysokości zwracanych środków. 

§ 4. Przyjmujący zobowiązany jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  

ze zm.), oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 

§ 5. 1. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać otrzymane środki finansowe zgodnie z przeznaczeniem 

i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. 

2. Przyjmujący odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z niniejszego 

porozumienia. 

3. W przypadku nie wykorzystania dotacji na cel określony w niniejszym porozumieniu w terminie 

określonym w §3 ust. 3, dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa w terminie do 31 stycznia 2019 r. 

4. Od kwot dotacji zwracanych po terminie określonym w ust. 3 naliczone zostaną odsetki w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu 

kwoty dotacji. 

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

w nadmiernej wysokości, Przyjmujący zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności będących 

podstawą zwrotu dotacji. 

6. Zwrotu całości lub części dotacji i odsetek należy dokonywać na rachunek bankowy Województwa 

Wielkopolskiego: 

PKO BP S.A. O/Poznań 

07 1020 4027 0000 1802 0437 3254 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań. 

§ 6. 1. Przyjmujący zobowiązuje się do niezwłocznego przekazanie informacji o stanie zagrożenia 

i utrudnieniach występujących na drogach objętych niniejszym porozumieniem (zgodnie z załącznikiem nr 1) 

do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

2. Przyjmujący przedłoży Przekazującemu sprawozdanie zawierające rozliczenie rzeczowo -

 finansowe z wydatkowanych środków zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

porozumienia najpóźniej w terminie 15 dni liczonych od dnia 31 grudnia 2018 r. 

3. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania przekazanych środków. 
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§ 7. Przekazujący oświadcza, że drogi wymienione w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część 

niniejszego porozumienia, objęte są umową ubezpieczeniową zawartą pomiędzy Przekazującym a InterRisk SA 

Vienna Insurance Group. 

§ 8. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. do 

31 grudnia 2018 r. 

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). 

4. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszego porozumienia strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Przekazującego. 

5. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Województwo Wielkopolskie: Gmina Międzychód: 

  

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

(-) Wojciech Jankowiak 

 
 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  

(-) Krzysztof Grabowski 

 

Burmistrz Międzychodu  

(-) Krzysztof Wolny 
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Załącznik nr 1 

 

Wykaz dróg wojewódzkich na terenie m. Międzychód i m. Bielsko 

L. p. Nr drogi wojewódzkiej nazwa ulicy 
długość drogi  

(mb) 

1. 
160 

ul. Marszałka Piłsudskiego 1200,00 

2. ul. Poznańska 380,00 

3. 

182 

ul. 17 Stycznia 1250,00 

4. ul. Sikorskiego 700,00 

5. ul. Armii Poznań 800,00 

  Razem 4330,00 
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