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1505
POROZUMIENIE Nr 2/2004
zawarte w dniu 3 marca 2004 r.
pomiedzy Zarzadem Powiatu Malborskiego
reprezentowanym przez:
1. Czesława Kownackiego – Starostę
2. Waldemara Konopke – V-ce Starostę
zwanym w dalszej części „Zarządem Powiatu”,
a Burmistrzem Nowego Stawu
Jerzym Szałachem
w sprawie utrzymania bieżacego dróg powiatowych
na terenie miasta Nowy Staw w roku 2004.
§1
W celu usprawnienia prac zwiazanych z utrzymaniem
drog powiatowych w granicach administracyjnych miasta
Nowy Staw Burmistrz przejmuje jako zadanie zlecone od
01.01.2004 r. ich utrzymanie w ramach środków: przekazanych przez „Zarząd Powiatu”. Wykaz dróg określa
załącznik nr 1 do porozumienia.
§2
1. W roku 2004 na utrzymanie bieżące dróg określonych
w załączniku nr 1 „ Zarząd Powiatu” przeznaczy środki
finansowe w wysokości 75.000,00 zł, słownie: siedemdzesiąt pięć tysięcy złotych.
2. „Zarząd Powiatu” zobowiązuje się do przekazania
środków finansowych określonych w ust. 1 w cyklach
miesięcznych, po uprzednim przedstawieniu przez
Burmistrza rocznego planu rzeczowo – finansowego.
§3
Burmistrz zobowiązuje się w ramach środków określonych w § 2 do wykonania prac zwiazanych z bieżącym
utrzymaniem dróg powiatowych wymienionych w załączniku nr 1, podlegających w szczególności na zabezpieczeniu
przed zagrożeniem dla ruchu drogowego.
§4
Środki finansowe, o których mowa w § 2, wydatkowa-

ne będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76,
poz. 344 wraz z późniejszymi zmianami).
§5
1. Burmistrz w terminach 15.07, 15.10 i 20.12.2004 r.
przekaże informacje rzeczowo – finansową z wykonania prac, w celu rozliczenia przekazanych środków w
postaci uwiarygodnionych kopii faktur oraz protokołów
odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia przez „Zarząd Powiatu”
wykorzystania przez Burmistrza środków wymienionych w § 2 w sposób niezgodny z zasadami i celem
wskazanym w niniejszym porozumieniu, w szcególności § 1, 3, 4 Burmistrz zobowiązuje się je zwrócić
„Zarządowi Powiatu” w terminie 14 dni od wezwania z
należnymi odsetkami w ustawowej wysokości.
§6
„Zarząd Powiatu” zastrzega sobie możliwość nadzoru
nad wykorzystaniem przekazywanych środków finansowych oraz zgłoszenia propozycji zadań do umieszczania
ich w rocznym plania rzeczowo – finansowym.
§7
„Zarząd Powiatu” zobowiazuje się do udziału swoich
przedstawicieli w komisjach przetargowych oraz uczestnictwa w odbiorach robót z udziałem środków finansowych
„Zarządu Powiatu”.
§8
„Zarząd Powiatu” udostępni swoją dokumentację przy
rozwiązywaniu problemów technicznych, oraz zobowiązuje się do udzielenia fachowego doradztwa.
§9
Działanie określone w § 6, 7, 8 prowadzone będą przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku.
§ 10
Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących

