
POROZUMIENIE NR IV.20-RIZ/2013 

w sprawie powierzenia Gminie Korczyna zarządzania drogą powiatową 

zawarte w dniu 23 września 2013 r. w Krośnie pomiędzy: 

Powiatem Krośnieńskim, reprezentowanym przez: 

1. Pana Jana Juszczaka - Starostę Krośnieńskiego 
2. Pana Jana Pelczara - Dyrektora Etatowego Członka Zarządu 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Pani Krystyny Kaszy, a 

Gminą Korczyna, reprezentowaną przez: 

Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- p. Anety Wilusz, 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzą9zie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 260), strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1 

1. Powiat Krośnieński na mocy uchwały nr XXXII/217/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 
dnia 23 września 2013 r. w sprawie powierzenia do realizacji zarządzania publiczną drogą 
powiatową, przekazuje Gminie Korczyna prowadzenie zarzą9zania drogą powiatową nr 
1967R Korczyna - Krościenko Wyżne. 

2. Gmina Korczyna przyjmuje na mocy uchwały Nr XXVI/277/13 Rady Gminy Korczyna z 
dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania zarządzania drogą powiatową 
do realizacji zadanie zarządcy drogi powiatowej nr l 967R Korczyna - Krościenko Wyżne 
wynikające z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 260) z wyłączeniem zimowego utrzymania. 

§2 
1. Powiat Krośnieński na prowadzenie zadań, o których mowa w § 1 przekazywał będzie 

Gminie dotację celową. 
2. Wysokość dotacji na bieżące zarządzanie przedmiotową drogą w roku 2013 wyniesie 

500,00 zł i przekazana zostanie jednorazowo w terminie do 30 listopada 2013 r. 
3. Dotacje w kolejnych latach obowiązywania niniejszego porozumienia ustalane będą 

corocznie w Uchwale budżetowej na dany rok i przekazywane będą w 12 równych 
ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca. 

4. Rozliczenie dotacji nastąpi zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) na podstawie faktur 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Skarbnika Gminy. 



§3 

1. Powiat Krośnieński udzieli Gminie na realizację inwestycji pn „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne" w ramach Programu 
Wieloletniego pn Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój dotacji celowej w 2014 r. w wysokości 
stanowiącej nie więcej niż 25 % wartości zadania po przeprowadzeniu procedury 
przetargowej, nie większej niż 358.979,00 zł. 

2. Dotacja o której mowa w ust. 1 przekazana zostanie w terminie 14 dni po 
przedłożeniu protokołu odbioru robót. 

3. Gmina przeprowadzi postępowanie przetargowe, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
4. Rozliczenie dotacji nastąpi na zasadach określonych w§ 2 ust. 4 porozumienia. 

§4 

Powiat Krośnieński zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny 

prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości 
i gospodarności. 

§ 5 

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do 31 grudnia 2016 r. 
2. W przypadku nie otrzymania dofinansowania inwestycji w ramach Programu 

Wieloletniego pn Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 

Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój, porozumienie w zakresie określonym w § 3 

traci moc. 
§6 

1.Powiat Krośnieński zastrzega sobie możliwość rozwiązania porozumienia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 
1) stwierdzenia wykorzystywania przekazanych środków w sposób niezgodny z zasadami 

i celem niniejszego porozumienia. 
2) niewykonania lub rażąco niedbałego wykonywania powierzonych zadań. 

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za pisemnym 1 - miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

§7 
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają pod rygorem nieważności pisemnej zgody obu 

stron. 

§8 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami porozumienia będą miały zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych. 



§9 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

§ 10 
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy 

Korczyna i trzy dla Powiatu Krośnieńskiego . 
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