
      Załącznik do Uchwały Nr 171/2009
                        Rady Miejskiej z dnia 3.03.2009

Porozumienie 
w sprawie realizacji zadania wspólnego jednostek samorządu terytorialnego zawarte w dniu ……………… 

pomiędzy: 
1. Gminą Debrzno z siedzibą w Debrznie, ul. Traugutta 2, reprezentowaną przez Mirosława Burak - 

Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno,
2. Gminą  Czarne  z  siedzibą  w  Czarnem,  ul.  Moniuszki  12,  reprezentowaną  przez  Jana  Zieniuk  - 

Burmistrza Gminy Czarne,
3. Gminą Człuchów z siedzibą w Człuchowie, ul. Szczecińska 33, reprezentowaną przez Adama 

Marciniak - Wójta Gminy Człuchów,
4. Gminą Jastrowie z siedzibą w Jastrowiu, ul. Żymierskiego 79, reprezentowaną przez Ryszarda Sikora 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, 
5. Gminą Kamień Krajeński z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim, ul. Plac Odrodzenia 3, reprezentowaną 

przez Wojciecha Głomskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Kamień Krajeński,
6. Gminą Koczała z siedzibą w Koczale, ul. Człuchowska 27, reprezentowaną przez Eugeniusza 

Dmytryszyn - Wójta Gminy Koczała,
7. Gminą Lipka z siedzibą w Lipce, ul. Kościuszki 28, reprezentowaną przez Wojciecha Kurdzieko - Wójta 

Gminy Lipka,
8. Gminą Okonek z siedzibą w Okonku, ul. Niepodległości 53, reprezentowaną przez Romualda Duszara 

-Burmistrza Okonka. 
9. Gminą Przechlewo z siedzibą w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, reprezentowaną przez Andrzeja 

Żmuda-Trzebiatowskiego - Wójta Gminy Przechlewo,
10. Gminą Rzeczenica z siedzibą w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26, reprezentowaną przez Lecha 

Zwolińskiego - Wójta Gminy Rzeczenica,
11. Gminą Zakrzewo z siedzibą w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, reprezentowaną przez Jerzego Podlewskiego 

- Wójta Gminy Zakrzewo
zwanymi dalej „Partnerami”

§ 1
1. Działając na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 
249,  poz.  2104  z  późn.  zm.)  strony  zawierają  porozumienie  w  sprawie  wspólnej  realizacji  zadania 
publicznego  pn.  „Promocja  i  wspieranie  lokalnego  rozwoju  gmin:  Debrzno,  Czarne,  Człuchów, 
Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo”. 

2. Zadanie publiczne wskazane w par. 1 pkt. 1 będzie realizowane na obszarze ww. gmin i obejmuje przede 
wszystkim sprawy:
a. promocji gmin,
b. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
c. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
d. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
e. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
g. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
h. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

3. Termin wykonania zadania w pierwszym roku wykonywania umowy ustala się na 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2
Liderem zadania sygnatariusze porozumienia zgodnie wyznaczają Gminą Debrzno z siedzibą w Debrznie, ul. 
Traugutta 2, reprezentowaną przez Mirosława Burak - Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno zwaną dalej Liderem.

§ 3
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1. Partnerzy  zobowiązują  się  do  przeznaczenia  w  2009  roku  środków  finansowych  na  realizację  zadania 
publicznego, o którym mowa w par. 1 niniejszego porozumienia w wysokości 5 500,00 zł, w terminie 30 dni 
od dnia podpisania porozumienia.

2. Partnerzy zobowiązują się do zabezpieczenia środków finansowych, o których mowa w ust. 1, w budżecie 
gminy. 

3. Partnerzy przekażą środki finansowe, o których mowa w ust. 1, liderowi zadania w formie dotacji celowej na 
realizację wspólnego zadania jednostek samorządu terytorialnego.

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, będą przekazane na rachunek bankowy Lidera prowadzony w 
Bank Spółdzielczy Człuchów Oddział Debrzno nr 78 9326 0006 0080 0091 2000 0010.

5. Niewykorzystane środki finansowe lider zadania jest zobowiązany zwrócić Partnerom w terminie 30 dni od 
zakończenia realizacji zadania. 

6. Lider w terminie 15 dni od planowanego terminu zakończenia zadania przedstawi partnerom rozliczenie 
udzielonej  dotacji  w  formie  w  jakiej  je  otrzyma  od  organizacji  pozarządowej  bezpośrednio  realizującej 
zadanie na zasadach określonych w §4 pkt. 1it. „a”. 

§ 4
1. Lider zadania zobowiązuje się do:
a. realizacji  celu  określonego  w  §1  poprzez  zlecenie  zadania  i  udzielenie  dotacji  dla  organizacji 

pozarządowych, z siedzibą  na terenie którejkolwiek  z gmin porozumienia zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia 
zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.  

b. wydatkowania przekazanych środków zgodnie z celem określonym w §1
c. dołożenia należytej staranności w gospodarowaniu przekazanymi środkami, wykorzystania przekazanych 

środków zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami: celowości, rzetelności i gospodarności,
d. udostępniania  na  wniosek  Partnerów  dokumentacji  związanej  z  realizacją  zadania,  w  tym  do 

przedstawienia do wiadomości Partnerów sprawozdania z realizacji zadania, przygotowywanego przez 
wykonawcę zadania.

2. Partnerzy mają prawo do:
a. kontroli  prawidłowości  wykonania  zadania  przez lidera  zadania,  w tym wydatkowania  przekazanych 

środków  finansowych.  Kontrola  może  być  prowadzona  w  toku  realizacji  zadania  oraz  po  jego 
zakończeniu,

b. wglądu do dokumentacji związanej z realizacją zadania.

§ 5
Odstąpienie od porozumienia przez któregokolwiek z Partnerów powoduje brak roszczeń o zwrot wpłaconych 
z mocy porozumienia środków finansowych na rzecz lidera zadania.

§ 6
1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2. Ewentualne spory, powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, strony poddadzą 

rozstrzygnięciu  sądu powszechnego właściwego, ze względu na siedzibę Lidera.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w 13 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla lidera zadania i 

po 1 dla pozostałych stron.
5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez wszystkie uczestniczące gminy.

§ 7
1. Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31.12.2015 r.
2. Środki  na ewentualną  realizację  zadań w kolejnych latach będą  każdorazowo uzgadniane z Partnerami i 

planowane  w  budżetach  gmin,  a  termin  wykonania  zadań  w  kolejnych  latach  oraz  wysokość  udziału 
finansowego  umawiających  się  gmin  i  tryb  jego  przekazania  określi  zawarty  aneks  do  niniejszego 
porozumienia.

Podpisy i pieczątki sygnatariuszy porozumienia

1. Gmina Debrzno
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2. Gmina Czarne

3. Gmina Człuchów

4. Gmina Jastrowie

5. Gmina Kamień Krajeński

6. Gmina Koczała

7. Gmina Lipka

8. Gmina Okonek

9. Gmina Przechlewo
 

10. Gmina Rzeczenica

11. Gmina Zakrzewo
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