
POROZUMIENIE 

Zawarte w dniu 12 września 2011 roku w Krośnie pomiędzy: 

Powiatem Krośnieńskim 
adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 
który reprezentuje: 
1. Jan Juszczak- Starosta Krośnieński 
2. Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński 
a porozumienie kontrasygnuje: 
• Krystyna Kasza - Skarbnik Powiatu Krośnieńskiego 

Powiatem Sanockim 
adres: 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 
który reprezentuje: 
1. Sebastian Niżnik - Starosta Sanocki 
2. Wacław Krawczyk- Wicestarosta Sanocki 
a porozumienie kontrasygnuje: 

a 

• Krystyna Chrząszcz - Skarbnik Powiatu Sanockiego 

w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest planowanie, budowa, 
modernizacja, utrzymanie i odnowa 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 2007r. Nr19 poz.115 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1592 z późn. zm.), Uchwały Rady Powiatu 
Krośnieńskiego Nr X/70/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku oraz Uchwały Rady Powiatu 
w Sanoku Nr XIIl/131/2011 z dnia 9 września 2011 roku, strony zawierają porozumienie 
o następującej treści: 

§1 

Powiat Krośnieński powierza a Powiat Sanocki przyjmuje do prowadzenia zadanie publiczne 
pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2006R Haczów - Besko" 
na odcinku o długości ok. 300 mb, zlokalizowanym na działce nr 148711 obręb Poręby. 

§2 

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 12.09.2011 roku do 10.11.2011 roku 

§3 

Przekazanie i zwrot drogi nastąpi protokolarnie. 

§4 

Powiat Sanocki w ramach sprawowanego zarządu przyjmuje na siebie obowiązki zarządcy drogi 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. 
Nrl 9 poz.115 z późn. zm. ). 



§5 

Powiat Sanocki z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec 
Powiatu Krośnieńskiego i osób trzecich. 

§6 

1. W związku z powierzeniem zadania o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia Powiat 
Krośnieński nie poniesie żadnych wydatków finansowych na jego realizację. 

2. Środki finansowe na realizację zadania o którym mowa w § 1 zapewni Powiat Sanocki. 

§7 

Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 powinna być zakończona do dnia 10.11.2011 roku. 

§8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 21czerwca1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr19 poz.115 z późn. zm.) 
oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§9 
Przepisy końcowe: 
1. Zmiany postanowień mmeJszego porozum1ema 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. 

Podpisują w imieniu 
Powiatu Krośnieńskiego 
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