DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 11 października Elektronicznie
2018 r.podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
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POROZUMIENIE NR DG.032.5.2018
z dnia 03 października 2018 r.
Powiat Świebodziński, zwany dalej „Powiatem”,
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta – Zbigniew Szumski,
2. Wicestarosta – Mieczysław Czepukowicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak
oraz
Gmina Zbąszynek, zwana dalej „Gminą”,
w imieniu której działa:
Burmistrz – Wiesław Czyczerski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Nawracały
działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2018r., poz. 995, z późn. zm.) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r., poz. 994, z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 2222, z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt. 4, art. 220 ust. 1, 2, art. 251 oraz art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz uchwał: Rady Powiatu
Świebodzińskiego nr XL/283/2018 z 06 września 2018r. i Rady Miejskiej w Zbąszynku nr XLII/61/2018
z 28 czerwca 2018r. zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat powierza Gminie wykonanie zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F
w zakresie utwardzenia w m. Dąbrówka Wlkp.”
2. Gmina, pełniąc rolę inwestora, zobowiązuje się do:
1) wyłonienia wykonawcy zadania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) poprowadzenia procesu inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o drogach
publicznych,
3) nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu zrealizowanego przedmiotu niniejszego porozumienia.
§ 2. 1. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 wyniesie 287.707,55 zł (słownie: dwieście
osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem zł 55/100).
2. Gmina i Powiat pokryją po 50% kosztów zadania.
3. Powiat przekaże dotację określoną w ust. 2 na rachunek bankowy Gminy nr 62 9660 0007 0010 1710
2000 0020, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez Gminę rozliczenia, z zastrzeżeniem, że za datę
zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Powiatu.
4. Termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do 31 października 2018r.
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5. Niewykorzystana część dotacji lub wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem podlega zwrotowi do
budżetu Powiatu w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
§ 3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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