




 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ………  
Rady Gminy Zarzecze z dnia … lutego 2021 r. 

 

Porozumienie Nr … /… /2021   

zawarte w dniu  ….2021 r. 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

ze zm.); art.5 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

995 ze zm.); art. 19 ust. 2 pkt. 3; Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 ze zm.); Uchwała Nr (…) Rady Powiatu Przeworskiego z dnia (…)  2021 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Zarzecze realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. „Budowa chodników przy drogach 

powiatowych w miejscowości: Kisielów i Siennów”; Uchwała Nr (…) Rady Gminy Zarzecze z dnia (…) 2021 r. w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu oraz Uchwały Nr (…) Zarządu Powiatu 

Przeworskiego z dnia (…) 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021. 

 
Powiat Przeworski, zwany dalej Powiatem, reprezentowany przez: 

 
Bogusława Urbana  – Starostę Powiatu Przeworskiego 

Jacka Kierepkę – Wicestarostę Powiatu Przeworskiego 

przy kontrasygnacie Anny Kowal – Skarbnika Powiatu Przeworskiego   
 
oraz 

 
Gminą Zarzecze, reprezentowaną przez: 

 
Tomasza Burego – Wójta Gminy Zarzecze 

przy kontrasygnacie Zofii Wilk – Skarbnika Gminy Zarzecze; 

 

zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem ustaleń jest wspólne określenie zakresu rzeczowego, zasad współfinansowania oraz 

sposobu wykonania zadania:  

„Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości: Kisielów i Siennów” 

I. Powiat Przeworski powierza Gminie Zarzecze realizację zadania określonego  w ust. 1 i udziela 

dotacji celowej Gminie Zarzecze w kwocie: 200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na 

realizację zadania określonego w § 1 ust. 1  

§ 2 

1. Kwota porozumienia ogółem: 350 000,00 zł, (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym: 

 udział Gminy Zarzecze wynosi: 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

 udział Powiatu Przeworskiego wynosi: 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych);  



 

 

2. Strony mogą sfinansować szerszy zakres zadania niż wynikający z finansowania określonego w 

ust.1  po przetargu, np. roboty dodatkowe lub rozszerzenie zakresu o udzielenie zamówień 

podobnych w uzależnieniu od możliwości finansowych Gminy i Powiatu. 

3. W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej cena najkorzystniejszej oferty 

przekroczy wartość planowaną, a Strony nie zwiększą udziałów, Gmina ponownie przeprowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub pomniejszy zakres planowanej inwestycji 

do posiadanych środków. 

§ 3 

1. Funkcję inwestora będzie pełniła Gmina Zarzecze. 

2. W radach budowy oraz odbiorze końcowym robót będzie brał udział przedstawiciel Powiatowego 

Zarządu Dróg w Przeworsku. 

3. Kwota udziału Powiatu Przeworskiego będzie przekazana na wskazane przez Gminę Zarzecze 

konto w terminie do 7 dni od daty wystąpienia o środki przez Gminę Zarzecze. 

4. Dotacja celowa, o której mowa w § 2 winna być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31 grudnia 2021 r. 

5. W terminie do 31 grudnia 2021 r., Gmina Zarzecze przedstawi Powiatowi Przeworskiemu rozliczenie 

przyznanych i wykorzystanych środków finansowych oraz zwróci niewykorzystaną a pobraną część 

dotacji celowej na rachunek bankowy Powiatu Przeworskiego. 

6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 5 polegało będzie na przedłożeniu przez Gminę 

uwierzytelnionych kserokopii faktur, protokołów, kosztorysów powykonawczych, rachunków lub 

innych dowodów księgowych wraz z dokumentami przelewu oraz dokumentów PT i dokumentacji na 

budowę mostu. 

7. Środki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej 

wysokości podlegają zwrotowi do Powiatu Przeworskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, na konto 

bankowe Powiatu Przeworskiego. 

8. Odsetki, o których mowa w ust. 7 nalicza się w przypadku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie 

z przeznaczeniem lub w  przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji wg. art. 252 u.f.p. 

§ 4 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 5 



 

 

Ewentualne zmiany w treści niniejszego porozumienia, pod rygorem nieważności, strony dokonają w 

formie pisemnych aneksów. 

§ 6 

Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: 

- Powiatu Przeworskiego, 

- Gminy Zarzecze, 

- Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku.  

 

 

                          Gmina Zarzecze                                                                          Powiat Przeworsk 


