
ANEKS NR 3  

RADY POWIATU SANOCKIEGO  

z dnia 15 lipca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego, jakim jest: planowanie, 

budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa drogi powiatowej nr 2262R Smolnik-

Mików na odcinku od km 0+000 do km 5+512

Aneks do porozumienia zawartego w dniu 28 maja 2008 r. w Sanoku, zmienionego aneksem 

nr 1 z dnia 30 października 2008 r.oraz aneksem nr 2 z dnia 12 listopada 2008r. pomiędzy: 

Powiatem Sanockim 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 który reprezentują: 1.Wacław Krawczyk – 

Starosta Sanocki 2.Andrzej Radwański – Wicestarosta Sanocki a porozumienie kontrasygnuje 

Krystyna Chrząszcz – Skarbnik Powiatu Sanockiego a Gminą Komańcza 38-543 Komańcza 166

którą reprezentuje: 1.Stanisław Bielawka – Wójt Gminy Komańcza a porozumienie kontrasygnuje

Ewa Stanikowska – Skarbnik Gminy Komańcza 

§ 1. Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany porozumienia z dnia 28 maja 2008 r. 

w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego, jakim jest planowanie, budowa, 

modernizacja, utrzymanie i odnowa drogi powiatowej nr 2262R Smolnik-Mików na odcinku od 

km 0+000 do km 5+512, w następujący sposób : 1. § 2 porozumienia otrzymuje brzmienie : „§ 

2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 28.05.2008 r. do 31.12.2009 r.” 2. skreśla się § 3a 

porozumienia. 3. § 3b porozumienia otrzymuje brzmienie : „§3b. 1. W związku z powierzeniem 

zadania, o którym mowa w § 1 Powiat Sanocki udzieli Gminie Komańcza dotacji ze środków 

budżetu powiatu w wysokości: 5 000,00 PLN (pięć tysięcy zł) w 2008 r. w dziale 600-Transport 

i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe i § 2310-dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego. 2. Przekazanie środków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi 

przelewem na konto w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku nr 

6686420002200100056690001 po przedstawieniu przez Gminę Komańcza kopii faktur 

i protokołów odbioru robót dotyczących wykonania zadania, o którym mowa w paragrafie 

1 porozumienia na kwotę wymienioną w ust.1. 3. Gmina Komańcza zobowiązuje się 

wydatkować kwotę wymienioną w ust.1. na wykonanie zadania, o którym mowa w paragrafie 

1 porozumienia w terminie do 15.12. 2008 r. 4. Po zakończeniu zadania, o którym mowa 

w paragrafie 1 porozumienia na kwotę wymienioną w ust.1., Gmina Komancza przedstawi 

Powiatowi Sanockiemu informacje dotyczące rozliczenia realizacji zadania, w tym kwoty 

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

przelewów na rzecz wykonawcy robót.” 4. dodaje się § 3c i § 3d w brzmieniu : „§ 3c. 1. 

W związku z powierzeniem zadania, o którym mowa w §1 niniejszego porozumienia Powiat 

Sanocki udzieli Gminie Komańcza dotacje w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta 

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 300 000,00 zł na 

realizację zadań dotyczących przebudowy przedmiotowej drogi. „§ 3d. 1. Przekazanie środków,

o których mowa w § 3c nastąpi przelewem na konto w Podkarpackim Banku Spółdzielczym 

w Sanoku nr: 6686420002200100056690001 po przedstawieniu przez Gminę Komańcza kopii 

faktur i protokołów odbiorów robót dotyczących wykonania zadania, o których mowa w §1, na 

kwotę wymienioną w § 3c niniejszego porozumienia. 2. Gmina Komańcza zobowiązuje się 

wydatkować kwotę wynikającą z § 3c niniejszego porozumienia na wykonanie zadania, o którym

mowa w §1, w terminie do dnia 30-12-2009 roku 3. Po zakończeniu zadania, o którym mowa 

w §1, na kwotę wynikającą z § 3c niniejszego porozumienia Gmina Komańcza 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. 5. w § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie : „2.Gmina 

Komańcza w ramach sprawowanego zarządu przyjmuje na siebie skutki wszystkich zobowiązań 

powstałych w okresie obowiązywania porozumienia” 6. dodaje się § 4a i § 4b w brzmieniu : „§ 

4a. 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

2262R Smolnik - Mików.” „§ 4b. Wójt Gminy Komańcza zobowiązuje się przejąć wspomnianą 

drogę w stały zarząd jako drogę gminną od dnia 01.01.2010r.”  

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

§ 4. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 
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