
POROZUMIENIE NR 140/09  

RADY POWIATU SANOCKIEGO  

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest planowanie, 

budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa dróg w stosunku do drogi wymienionej 

w §1.

Porozumienie zawarte pomiędzy: Powiatem Sanockim adres: 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, 

który reprezentują: 1. Wacław Krawczyk - Starosta Powiatu Sanockiego 2. Andrzej Radwański -

Wicestarosta Powiatu Sanockiego, a porozumienie kontrasygnuje: - Krystyna Chrząszcz - 

Skarbnik Powiatu Sanockiego Gminą Zarszyn adres: 38-530 Zarszyn 53, którą reprezentuje: 1. 

Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn a porozumienie kontrasygnuje: - Ryszarda Mikołajek - 

Skarbnik Gminy Zarszyn. 

Na podstawie art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 

z 2007r. Nr19 poz.115 z póź. zm.) i art.46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz.539 z póź. zm.), art.8 ust.2a 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1591 

z póź. zm.), art.4 ust.5 i art.5 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr142 poz.1592 z póź. zm.), Uchwały Rady Powiatu w Sanoku

Nr XXXIII/329/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku oraz Uchwały Rady Gminy Zarszyn Nr 

XXVII/203/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, strony zawierają porozumienie o następującej 

treści: 

§ 1. Powiat Sanocki powierza a Gmina Zarszyn przyjmuje do prowadzenia zadanie 

publiczne jakim jest planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa dróg w stosunku 

do drogi nr 2202R Odrzechowa droga przez wieś na odcinku od km 0+000 do km 2+500. 

§ 2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 18.06.2009 do 15.12.2009 roku. 

§ 3. Przekazanie i zwrot drogi nastąpi protokolarnie. 

§ 4. 1. Gmina Zarszyn w ramach sprawowanego zarządu przyjmuje na siebie obowiązki 

wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. 

nr204 póz.2086 z późn. zm.). 2. Gmina Zarszyn w ramach sprawowanego zarządu przyjmuje na 

siebie skutki wszystkich zobowiązań powstałych w okresie obowiązywania porozumienia. 3. 

Gmina Zarszyn zobowiązuje się do wydania na cele poprawy stanu technicznego przedmiotowej

drogi kwotę w wysokości: 850 000,00 zł. 

§ 5. W związku z powierzeniem zadania o którym mowa w §1 niniejszego porozumienia 

Powiat Sanocki udzieli Gminie Zarszyn dotacje w wysokości: 900 000,00 PLN (słownie: 

dziewięćset tysięcy złotych 0/100) ze środków budżetu powiatu w roku 2009 w dziale 600 - 

Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe i § 6610 - dotacje celowe 

przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem kwoty 850 000,00 zł 

na realizację zadań dotyczących przebudowy drogi oraz kwoty 50 000,00 zł na uregulowanie 

stanu prawnego przedmiotowej drogi. 

§ 6. 1. Przekazanie środków, o których mowa w §5 nastąpi przelewem na konto 

w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku nr: 62 8642 1038 2004 3800 0332 0001 po 

przedstawieniu przez Gminę Zarszyn kopii faktur i protokołów odbiorów robót dotyczących 

wykonania zadania, o których mowa w §1, na kwotę wymienioną w §5 niniejszego 

porozumienia. 2. Gmina Zarszyn zobowiązuje się wydatkować kwotę wynikającą z §5 

niniejszego porozumienia na wykonanie zadania, o którym mowa w §1, w terminie do dnia 

15.12.2009. 3. Po zakończeniu zadania, o którym mowa w §1, Gmina Zarszyn przedstawi 

Powiatowi Sanockiemu informacje dotyczące rozliczenia realizacji zadania, w tym kwoty 

udzielanej pomocy finansowej wraz z kopiami faktur i protokołów odbioru robót oraz kopiami 

przelewów na rzecz wykonawcy robót. 

§ 7. Strony porozumienia zobowiązują się w roku 2009 przeprowadzić całość procedury 

dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej i nadania kategorii drogi gminnej w stosunku do 

drogi nr 2202R Odrzechowa droga przez wieś. 

§ 8. Wójt Gminy Zarszyn zobowiązuje się przejąć wspomnianą drogę w stały zarząd jako 

drogę gminną od dnia 01.01.2010r. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr19 poz. 115 z późn.

zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10. Przepisy końcowe: 1. Zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy

pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Porozumienie zostało sporządzone w czterech 

egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 3. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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