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zawarte w dniu ~<;?..U~~c-.~~. 2011 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1 . Jan Juszczak Starosta Powiatu 
2. Jan Pelczar Dyrektor - Etatowy Członek Zarządu 

zwanym dalej "Przekazującym" 

a Gminą Korczyna , w imieniu której działa 
1. Jan Zych - Wójt Gminy 
zwanym dalej "Przejmującym" 
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych. 

§ 1 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze 
zm.), art.20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 201 Or. Nr 80, poz. 526) 
oraz Uchwały Nr Xl/97/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 27 października 2011 r. 
i Uchwały Nr Xll/78/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 października 
2011 r. "Przekazujący" powierza "Przejmującemu" część zadań należących do 
Powiatu Krośnieńskiego, a realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie -
zarządcy dróg powiatowych, wynikających z art. 20 ustawy o drogach publicznych w 
stosunku do następujących dróg powiatowych: 

1962R 
1927R 
2027R 
1963R 
1964R 
1965R 
1969R 
2062R 
1966R 
1967R 
1972R 

Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Ros. 
Węglówka-Wysoka Strzyżowska 

Wola Jasienicka-Budy Komborskie 
Korczyna - Sporne 
Korczyna-Korczyna Zawiśle 
Korczyna-Kombornia-Budy Komborskie 
Kombornia (Dół)-Kombornia 
Olszyny-Jabłonica Polska 
Korczyna-Jabłonica 

Korczyna-Krościenko Wyżne 
I skrzynia-Haczów-Trześniów 

RAZEM [km] 

polegających na: zimowym utrzymaniu wymienionych dróg. 

§2 

6,08 km 
5,056 km 
3,436 km 
3,113 km 

2,5 km 
7,295 km 
0,858 km 
3,022 km 
6,14 km 
1,81 km 
1,69 km 
41,0 km 

Przekazujący zastrzega sobie prawo kontrolowania jakości realizacji zadania 
określonego w § 1 przez Przejmującego. 



§3 

1. Na realizację zadania określonego w§ 1 porozumienia Przejmujący otrzyma w 
2012 roku dotację celową w kwocie 116.850,00 zł (słownie: sto szesnaście 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. 2.850,00 zł x 41 km = 116.850,00zł. 

2. Dotacja przekazana zostanie w 2012 roku w następujących transzach: 
- do 30 stycznia 19 4 75,00 zł 
- do 28 lutego 19 475,00 zł 
- do 30 marca 19 4 75,00 zł 
- do 30 kwietnia 19 475,00 zł 
- do 30 października- 19 475,00 zł 
- do 30 listopada 19 475,00 zł 

3. Wykorzystanie dotacji nastąpi do 31 grudnia 2012 r. 
4. Rozliczenie dotacji nastąpi zgodnie z art. 251 i 252 Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na 
podstawie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Skarbnika 
Gminy. 

5. Wydatkowanie środków przez Przejmującego nastąpi zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113. poz.759 ze zm.) 

§4 

1. Porozumienie na realizację zadania określonego z § 1 zawiera się na okres 
od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie po uprzednim pisemnym 
2 tygodniowym wypowiedzeniu. 

§5 

Przekazujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania porozumienia ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: 

1) stwierdzenia wykorzystywania przekazanych środków w sposób niezgodny 
z zasadami i celem porozumienia, 

2) niewykonania lub rażąco niedbałego wykonywania powierzonych zadań. 

§6 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają pod rygorem ich nieważności pisemnej 
zgody obu stron. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 



§8 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron, oraz dwa egzemplarze celem ogłoszenia. 

§9 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

"Przekazujący" 
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