
 

 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 8 maja 2008 r. w sprawie przekazania zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową - ulicą 

Piłsudskiego w Ropczycach, pomiędzy: 

1. Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym 

przez Zarząd, w imieniu którego działają: 

Starosta - Józef Rojek Wicestarosta - Stanisław Ziemiński 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jacka Worowskiego a 

2. Gminą Ropczyce, zwaną dalej „Gminą”, w imieniu której działa: 

Burmistrz - Bolesław Bujak 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Dąbrowskiej 

Działając na podstawie: 

1. 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 późniejszymi zmianami), 

2. Art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z późniejszymi zmianami), 

3. Art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 

r. Nr 19 poz. 115 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 

W związku z ubieganiem się Gminy Ropczyce o uzyskanie dotacji na zadanie związane z przebudową ulicy 

powiatowej Piłsudskiego w Ropczycach w ramach RPO strony postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Powiat przekazuje a Gmina Ropczyce przejmuje nieodpłatnie pełnienie zarządzania drogą powiatową o 

Nr 1 357 R tj.: ulicą Piłsudskiego w Ropczycach. 

2. W ramach pełnienia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową, o której mowa w ust. 1, do Gminy 

Ropczyce należą obowiązki określone wart. 20 pkt 1-7 i 9-18 ustawy o drogach publicznych. 

3. Zadanie w zakresie zarządzania drogą powiatową o której mowa w ust. 1, Gmina Ropczyce będzie pełniła 

do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

5. W przypadku gdyby Gmina Ropczyce nie uzyskała dotacji na zadanie wymienione na wstępie niniejsze 

porozumienie może zostać wypowiedziane z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 3. W sprawach nie uregulowanych Niniejszym  porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

§ 5. Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze 

stron. 

 

 

STAROSTA 

 

Józef Rojek 

 

 

WICESTAROSTA 

 

Stanisław Ziemiański 

 

 



BURMISTRZ 

 

Bolesław Bujak 

 

 

SKARBNIK GMINY ROPCZYCE 

 

Danuta Dąbrowska 

 

 

 


