POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ………………….2021 roku w Sanoku pomiędzy:
Powiatem Sanockim
adres: 38-500 Sanok, ul. Rynek 1
który reprezentuje:
1. Stanisław Chęć – Starosta Sanocki
2. Janusz Cecuła – Wicestarosta Sanocki
a porozumienie kontrasygnuje:
 Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego
a
Gminą Komańcza
adres: 38-543 Komańcza 166
którą reprezentuje:
Roman Bzdyk – Wójt Gminy Komańcza
a porozumienie kontrasygnuje:
Katarzyna Rzepka – Skarbnik Gminy Komańcza
w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest utrzymanie dróg w stosunku do dróg
wymienionych w §1.
Na podstawie art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z późn. zm.), art.8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),
art.4 ust.5 i art.5 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
920 z późn. zm.) art. 13 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) oraz Uchwały Rady Powiatu Sanockiego Nr
……………. z dnia………………………………………..., strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§1
1. Powiat Sanocki powierza a Gmina Komańcza przyjmuje do prowadzenia zadanie publiczne jakim jest
utrzymanie dróg polegające na wykonywaniu robót, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa
i komfortu uczestników ruchu poprzez utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości zimowej w stosunku
do dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Komańcza .
2. Wykaz przekazanych dróg stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§2
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 31.10.2021 do dnia 20.04.2022 roku.
§3
Przekazanie i zwrot dróg nastąpi protokolarnie .
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§4
Gmina Komańcza w ramach sprawowanego zarządu przyjmuje na siebie obowiązki zarządcy drogi
wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych.
Gmina Komańcza w ramach sprawowanego zarządu w zakresie określonym w § 1, przyjmuje na siebie
skutki zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania porozumienia.
§5
W związku z powierzeniem zadania o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia Powiat Sanocki udzieli
Gminie Komańcza dotacji celowej w wysokości faktycznie poniesionych przez Gminę kosztów, na
realizację przedmiotowego zadania, maksymalnie do wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych 00/100) ze środków budżetu powiatu w roku 2022 w dziale 600 – Transport i łączność,
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rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe i § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Strony porozumienia dopuszczają możliwość negocjacji wysokości udzielanej pomocy finansowej.
§6
Przekazanie środków, o których mowa w § 5, nastąpi w terminie 7 dni od dnia przedłożenia faktur
potwierdzających zrealizowanie zadania określonego w § 1 i § 2 niniejszego porozumienia, wraz z
dowodem dokonania zapłaty tych faktur, w wysokości przedstawionych faktur, łącznie w kwocie nie
większej od kwoty ustalonej w § 5 niniejszego porozumienia, przelewem na konto Gminy Komańcza
BGK 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005
Przedłożenie dokumentów o których mowa w ust. 1 stanowić będzie rozliczenie niniejszego porozumienia.

§7
Powiat zastrzega sobie prawo udziału przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, przy wyborze
wykonawcy przedmiotu niniejszego porozumienia.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 21 czerwca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz przepisy
kodeksu cywilnego.
§9
Przepisy końcowe:
1. Zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
3. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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