DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 18 maja 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:

ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓ

Poz. 3340

Data: 2018-05-18 12:34:47

POROZUMIENIE
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2333S
polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Strzebiniu wraz z częściową
przebudową drogi
zawarte w Lublińcu pomiędzy:
Powiatem Lublinieckim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:
1. Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki,
2. Tadeusz Konina - Wicestarosta Lubliniecki,
zwanym dalej „Powiatem”
a
Gminą Koszęcin reprezentowaną przez:
Zbigniewa Seniów – Wójta Gminy Koszęcin
z kontrasygnatą Skarbnika – Elżbiety Duda
zwaną dalej „Gminą”
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wspólna realizacja zadania inwestycyjnego w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 2333 S polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej
w Strzebiniu wraz z częściową przebudową drogi.
§ 2. 1. W związku z realizacją zadania wymienionego w § 1 Powiat Lubliniecki udzieli Gminie dotacji
celowej z budżetu na rok 2018 w wysokości rzeczywistego kosztu realizacji zadania, określonego po zawarciu
przez Gminę umowy z wybranym wykonawcą zadania w aneksie do niniejszego porozumienia. Szacunkowy
całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 704 781,00 zł (słownie: siedemset
cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) Dotacja celowa zostanie przekazana według
następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, § 6610.
2. Dotacja celowa będzie przekazana na rachunek bankowy Gminy Koszęcin nr 09 8288 0004 2000
0000 0013 0002 w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Gminę kserokopii faktury wystawionej przez
wykonawcę zadania wymienionego w § 1 oraz protokołu odbioru końcowego zadania.
3. Faktury wystawione przez wykonawcę zadania wymienionego w § 1 i przesłane Powiatowi powinny
być:
a) sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym,
b) sprawdzone pod względem merytorycznym,
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c) zatwierdzone do wypłaty
d) płatne ze środków powiatu (podać w jakiej wysokości).
4. Gmina w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na wykonanie zadania wymienionego w § 1 przekaże
Powiatowi kopię umowy z wykonawcą robót. O każdej zmianie umowy robót Gmina poinformuje Powiat
w terminie 7 dni od daty jej wprowadzenia.
5. Gmina dokona rozliczenia środków, o których mowa w § 2 ust. 1, wydatkowanych na realizację zadania
wymienionego w § 1 do dnia 15października 2018 r.
6. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 5 będzie jednocześnie rozliczeniem dotacji otrzymanej
w drodze umowy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2333S polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy
Dębowej w Strzebiniu wraz z częściową przebudową drogi.
7. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu nr 23 1020 1664 0000 3002
0186 4867 w terminie do dnia 10 października 2018 roku.
8. Gmina zobowiązuje się wykorzystać dotacje celową zgodnie z przeznaczeniem na jakie została
przyznana w terminie do 10 października 2018 r.
9. Dotacja celowa pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.).
§ 3. Porozumienie zawiera się na okres do 31 października 2018 r.
§ 4. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.
§ 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu Lublinieckiego
§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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