POROZUMIENIE
zawarte w dniu ………………………… w Sanoku, pomiędzy :
Powiatem Sanockim, który reprezentują:
1) Stanisław Chęć – Starosta Sanocki,
2) Janusz Cecuła – Wicestarosta Sanocki,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty Szałankiewicz,
a
Gmina Komańcza którą reprezentują:
Roman Bzdyk– Wójt Gminy Komańcza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Katarzyna Rzepka
w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest planowanie, budowa,
modernizacja, utrzymanie i odnowa dróg w stosunku do dróg wymienianych w § 1
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.), art.4 ust.5 i art.5 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.), uchwały …………… Rady
Powiatu Sanockiego z dnia ……………………… r. w sprawie przekazania Gminie Komańcza
zadania zarządzania drogami powiatowymi oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i uchwały Rady Gminy Komańcza nr
………………… z dnia ……… w sprawie przejęcia od Powiatu Sanockiego zadania zarządzenia
drogami powiatowymi; strony zawierają porozumienia o następującej treści :
§ 1.
1. Powiat Sanocki, przekazuje, a Gmina Komańcza przyjmuje do prowadzenia zadanie
publiczne jakim jest planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa następujących
dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Komańcza
- Nr 2263R Nowy Łupków p. wieś w od km1+044 do km 1+102 oraz od km 1+255 do km
1+322 w miejscowości Nowy Łupków w celu wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Remont
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w od km 1+044 do km
1+102 oraz od km 1+255 do km 1+322”.”
2. Przekazanie i zwrot dróg nastąpi protokolarnie.
3. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień : 20 grudnia 2021 r.
§ 2.
W związku z przejęciem do prowadzenia zadania publicznego, o którym mowa w § 1 ust.1,
Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarządcy drogi o której mowa w § 1 ust.1,
określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376, z późn. zm.), w następującym zakresie:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i
ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
2) pełnienie funkcji inwestora w związku z budową chodnika przy drogach wymienionych w § 1
niniejszego porozumienia
3) koordynacja robót w pasie drogowym
4) zimowe całodobowe odśnieżanie i utrzymanie ww. odcinka chodnika
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§ 3.
W związku z przejęciem do prowadzenia zadania publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1
Gmina Komańcza przyjmuje do realizacji zadania zarządcy dróg powiatowych wynikające z
innych przepisów, a szczególności :
1) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót w pasie drogowym i przywrócenie odcinka
pasa do poprzedniego stanu użyteczności
2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych odcinków pasa drogowego
3) uzgadnianie planów zabudowy terenów sąsiadujący z pasem drogowym, uzgadnianie
projektów i wydawanie opinii w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
4) prowadzenie w imieniu i na rzecz Powiatu gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami
pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą
§ 4.
1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina Komańcza będzie wykonywała za
pośrednictwem własnych organów i w formach przewidzianych prawem.
2. Właściwe organy Gminy Komańcza w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie
czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności
egzekucyjne itd.
3. Czynności gospodarowania nieruchomościami Gmina Komańcza wykonuje na podstawie
odrębnego pełnomocnictwa.
4. Gmina Komańcza może zadania wynikające z niniejszego porozumienia wykonywać za
pośrednictwem zarządu dróg
§ 5.
Powiat Sanocki zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania prowadzenia
zadań wynikających niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i
gospodarności.
§ 6.
Gmina Komańcza z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność
wobec Powiatu Sanockiego i osób trzecich.
§ 7.
1. Porozumienie zawarto na czas realizacji zadania, o którym mowa w §1, §2, §3 niniejszego
porozumienia. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z
zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego
2. O zakończeniu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, § 2, § 3 niniejszego porozumienia
oraz o zamiarze zwrotnego przekazania zadania lub jego części, o którym mowa w § 1, § 2,
§ 3 niniejszego porozumienia Gmina Komańcza poinformuje pisemnie Zarząd Powiatu
Sanockiego z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień. Porozumień lub nienależytego
wykonania obowiązków , druga strona ma prawo rozwiązać Porozumie bez zachowania
terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.
§ 8.
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Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z
dnia 21 czerwca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) oraz
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10.
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron
§ 11.
Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
GMINA KOMAŃCZA

POWIAT SANOCKI
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