
POROZUMIENIE
w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu 

pomocy rzeczowej przez Gminę Postomino
zawarte w dniu 9 maja 2017 r. pomiędzy
Gminą Postomino reprezentowaną przez:
Wójta – Janusza Bojkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Postomino – Doroty Bałukonis
zwaną dalej Gminą
a
Województwem Zachodniopomorskim – Zachodniopomorskim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie reprezentowanym przez: 
Zastępcę Dyrektora ds. Utrzymania   – Waldemara Wejnerowskiego
zwanym dalej ZZDW
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXX/305/17 Rady Gminy Postomino z dnia 26.04.2017 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu, Gmina 
zobowiązuje się udzielić z budżetu gminy na rok 2017 pomocy rzeczowej na podstawie 
art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) polegającej na wykonaniu 
nasadzeń roślin ozdobnych oraz zapewnieniu należytej estetyzacji ronda znajdującego się 
w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 203 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 203 z drogą powiatową nr 3741Z w miejscowości Postomino.

§ 2. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad dotyczących estetyzacji 
i utrzymania ronda w miejscowości Postomino.

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do zapewnienia należytej estetyzacji ronda znajdującego się 
w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 203 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 203 z drogą powiatową nr 3741Z.

2. W ramach estetyzacji ronda Gmina zobowiązuje się do:
- wykonania odpowiednich nasadzeń roślin i krzewów ozdobnych, po uprzednim 
uzgodnieniu z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;

- właściwej pielęgnacji roślinności.
3. Zapewnienie estetyki ronda wraz z przyległymi terenami zieleni będzie odbywać
się na koszt Gminy i jej własnym staraniem. Środki wydatkowane na wykonanie 

właściwej estetyzacji ronda nie mogą przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.
§ 4. 1. W celu zapewnienia właściwej estetyzacji ronda, ZZDW upoważnia Gminę do 

wejścia na przedmiotowy teren.
2. Gmina ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku 

z wykonywaniem swoich obowiązków.
§ 5. 1. Porozumienie zawarto na czas oznaczony do 31.12.2017 r.
2. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu Stron lub za jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem.
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§ 6. 1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do niniejszego 
Porozumienia, pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać 
będą przed sądem właściwym dla ZZDW.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. Obowiązek publikacji porozumienia spoczywa na Gminie.

Gmina ZZDW

 
Wójt Gminy Postomino

Janusz Bojkowski

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania

Waldemar Wejnerowski

Skarbnik Gminy Postomino

Dorota Bałukonis
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