POROZUMIENIE
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.
z 2000 roku Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm). oraz na podstawie
uchwały Nr ……….. Rady Gminy w Budrach z dnia …………………………… r. , uchwały
Nr …………………… Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia ……………………………. r.
zawarto w dniu …………….. r. porozumienie pomiędzy Gminą Budry reprezentowaną przez:
1 .Józefa Markiewicza – Wójta Gminy Budry
a Powiatem Węgorzewskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgorzewie
reprezentowany przez:
1. Halinę Faj– Starostę Węgorzewskiego
2. Marka Mykę – Wicestarostę
o następującej treści:
§1
1. Zarząd Powiatu w Węgorzewie powierza Wójtowi Gminy Budry wykonanie
zarządu
drogami powiatowymi połoŜonymi w granicach administracyjnych Gminy Budry
w zakresie:
a) wykonania remontu i utrzymania powiatowych dróg gruntowych w granicach
administracyjnych gminy Budry, z wyłączeniem utrzymania zimowego, oraz
obiektów mostowych,
b) koordynacji robót w pasie drogowym.
2. Określony w ust. 1 pkt a i b zakres robót wykonany będzie na następujących drogach
powiatowych:
a/. Sobiechy – Więcki (Nr drogi 1760 N) - 2,7 km,
b/. Pawłowo – Więcki (Nr drogi 1756 N) - 2,2 km,
c/. Popioły – Brzozówka – Wola – gr. Gminy (Nr drogi 1752 N) - 5,1 km,
d/. Olszewo Węgorzewskie – gr. Gminy (kierunek Wilkowo) – Nr drogi 1809 N - 1,4 km
e/. Góry – gr. Gminy (Nr drogi 1758 N) - 3,1 km,
f/. Więcki – Budzewo (Nr drogi 1979 N) - 3,1 km.
Razem 17,6 km
§2
1. Dla zapewnienia realizacji zadań określonych w § 1, Zarząd Powiatu w Węgorzewie
zobowiązuje się przekazać Wójtowi Gminy Budry kwotę 25.000 zł (słownie dwadzieścia
pięć tysięcy złotych).
2. Kwota środków finansowych określona w ust. 1 zostanie przekazana na konto Urzędu
Gminy w Budrach..................................................................................................w terminie
14 dni od daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych (protokoły odbioru robót,
faktury).
3. Wójt Gminy Budry zobowiązuje się wykonać obowiązki określone w § 1 do dnia
31.12.2009 r..
4. Za kaŜdy dzień opóźnienia w przekazaniu środków finansowych o których mowa w ust. 2
naliczane będą odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§3
1. Zarząd Powiatu w Węgorzewie zastrzega sobie prawo do kontroli rozdysponowanej kwoty.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań i wydatkowania dotacji Wójt Gminy Budry przekaŜe
Zarządowi Powiatu w terminie do 31 stycznia 2010r.
3. W razie wykorzystania środków na inne cele niŜ określone w porozumieniu, Wójt Gminy
Budry jest zobowiązany zwrócić nieprawidłowo wykorzystaną kwotę dotacji w ciągu 7 dni od
dnia otrzymania wezwania do zwrotu wraz z uzasadnieniem wskazującym uchybienia
w rozdysponowaniu dotacji.

§4
Porozumienie zawiera się na czas realizacji i rozliczenia zadania.
§5
Porozumienie moŜe ulec zmianie za zgodą stron wyraŜoną na piśmie pod rygorem
niewaŜności.
§6
1. Porozumienie moŜe być rozwiązane w kaŜdym czasie za zgodą stron.
2. Porozumienie moŜe być rozwiązane bez zachowania terminu porozumienia w przypadku
raŜącego zaniedbywania przyjętych obowiązków przez którąkolwiek ze stron.
§7
Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron.
§8
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Zarząd powiatu przekaŜe je do publikacji.

