
 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko” 

 

zawarte w dniu 23.07.2018 pomiędzy: 

Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd  Powiatu  w  Pleszewie, w imieniu którego  

działają:  

Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski 

Urszula Balicka – Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu -  Mariusza  Gramali 

a  

Gminą Gołuchów  reprezentowaną przez: 

Marka Zdunka   – Wójta Gminy Gołuchów 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zdzisława Gorzelińskiego 

§ 1. Powiat Pleszewski na podstawie art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) powierza Gminie Gołuchów wykonanie zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko”.  

Szacunkowa wartość robót wynosi 200.000,00 zł. 

Wykonanie robót planuje się do dnia 15.11.2018 r. 

§ 2. Gmina Gołuchów  zobowiązuje się zrealizować zadania określone w  §1 porozumienia. 

§ 3. Powiat Pleszewski zobowiązuje się przekazać do budżetu Gminy Gołuchów na konto  

nr 94 8407 0003 0100 0101 2000 0001 dotację celową w wysokości 50% wartości zadania, w kwocie nie 

większej niż 100.000,00 zł w terminie do dnia 31.10.2018 r. 

Pozostałe środki na realizację zadania określonego w §1 zapewni Gmina Gołuchów. 

§ 4. 1. Gmina Gołuchów zobowiązuje się wykorzystać otrzymaną dotację celową w terminie do 

30.11.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w §1. 

2. Gmina Gołuchów przedłoży rozliczenie zadania pod względem rzeczowym i finansowym w terminie do 

dnia 15.12.2018 r. 

3. W przypadku niewykorzystania uzyskanej dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem Gmina Gołuchów 

zobowiązuje się do jej zwrotu w terminie do dnia 15.12.2018 r. 

§ 5. Zmiana terminu realizacji i wysokości nakładów może nastąpić na podstawie aneksu porozumienia. 

§ 6. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszego porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu Powszechnego. 
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§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 8. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

  

Powiat Pleszewski 

 

Starosta Pleszewski 

(-) Maciej Wasielewski 

 

Wicestarosta 

(-) Urszula Balicka 

Gmina Gołuchów 

 

Wójt 

(-) Marek Zdunek 

 

Skarbnik Powiatu 

(-) Mariusz Gramala 

 

Skarbnik Gminy 

(-) Zdzisław Gorzeliński 
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