
Porozumienie 

zawarte w dniu . ~/?.~ ?t?l4omiędzy Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 

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

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - p. Krystyny Kasza, 
zwanym dalej "Powierzającym" lub „Powiatem" 

a Gminą Chorkówka reprezentowaną przez: 

Andrzej Koniecki- Wójt Gminy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - p. Stanisławy Bator 
zwaną dalej "Przyjmującym" 
w sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego. 

§ 1 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 pkt. 11 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz uchwały 
Nr XLIV/263/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 lipca 2010 r., uchwały Nr XLIV/320/10 
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 lipca 2010 r., Powierzający powierza 
Przyjmującemu zadanie należące do Powierzającego, a wynikające z art. 20 ustawy o drogach 
publicznych w stosunku do dróg powiatowych, polegające na: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno - Kobylany - Toki wraz z budową 
chodnika w m. Zręcin w km lokalnym O+ OOO do O+ 305", na podstawie opracowanej przez 
Powierzającego dokumentacji technicznej. 

§2 

W ramach realizacji zadania wymienionego w § 1, Powierzający przekaże Przyjmującemu 
dokumentację techniczną na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w terminie 7 dni 
od daty podpisania porozumienia. 

§3 

1. Zadanie określone w§ 1, Przyjmujący zobowiązuje się wykonać, zgodnie z opracowaną 
dokumentacją techniczną w km lokalnym O+ OOO do O+ 305. 

2. Przyjmujący zobowiązuje się sfinansować zadanie określone w § 1 w całości z własnych 
środków. 

3. Poniesiony przez Powierzającego w 2010 r. koszt w wysokości 15.000,00 zł związany 
z opracowaniem dokumentacji technicznej stanowi wkład własny Powiatu do 
realizacji zadania określonego w § 1. 

4. Przyjmujący zobowiązuje się zrealizować zadanie w terminie do 30 września 2011 r. 



§ 4. 

Powierzający zastrzega sobie prawo do: 
1) żądania informacji o przebiegu wykonania powierzonego zadania, 
2) kontrolowania realizacji powierzonego zadania, 
3) udziału przedstawiciela Powiatu w odbiorze technicznym robót. 

§5 

Przyjmujący, po zakończeniu realizacji zadania przekaże zadanie na stan majątku Powiatu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§6 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych mmeJszym porozum1emem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 8 

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

§9 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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