
 

 

POROZUMIENIE Nr OR.031.2.2015 

 

z dnia 14 kwietnia 2015 r. 

zawarte pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a Gminą Nowa Dęba 

w sprawie realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/277/2014 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Nowa Dęba prowadzenia zadania publicznego, Uchwały Nr V/40/2015 Rady 

Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Tarnobrzeskiego na 2015 rok oraz Uchwały Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 

2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu, 

pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim reprezentowany przez: Pawła Bartoszka - Starostę Tarnobrzeskiego, 

Krzysztofa Pitrę - Wicestarostę Tarnobrzeskiego, zwanym dalej „Powiatem” a Gminą Nowa Dęba 

reprezentowaną przez Wiesława Ordona - Burmistrza, zwaną dalej „Gminą” zawarto porozumienie 

następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie praw i obowiązków stron podczas realizacji  

zadania publicznego pn. „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi powiatowej  

Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska”. 

2. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Powiat przekaże Gminie w 2015 roku z budżetu Powiatu 

kwotę 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych). 

§ 2. Strony ustalają, że Gmina prowadzić będzie realizację zadania jako inwestor. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do: 

1) opracowania dokumentacji projektowej zadania, 

2) opracowania i uzgodnienia z Powiatem rzeczowego harmonogramu realizacji zadania, 

3) uzyskania pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania, 

4) wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub 

wykonania zadania lub jego części własnymi siłami, 

5) zawarcia umów z wykonawcami, 

6) zabezpieczenia nadzoru budowlanego, 

7) dokonania odbiorów poszczególnych etapów robót oraz odbioru końcowego przy udziale przedstawiciela 

Powiatu, 

8) przekazania zadania na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego, po upływie terminu trwałości projektu określonego 

w umowie o dofinansowanie realizacji zadania ze środków PROW na lata 2007 - 2013. 

2. Powiat zobowiązuje się do: 

1) przekazania na czas realizacji zadania prawa do dysponowania gruntem, 

2) przekazania środków finansowych określonych w § 1 ust. 2. 
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§ 4. 1. Powiat przekaże zadeklarowane środki na realizację zadania w terminie 7 dni od dnia 

powiadomienia przez Gminę o zakończeniu zadania i dokonanym odbiorze końcowym na rachunek Gminy 

nr 50943410832003130001010001. 

2. Po zakończeniu robót Gmina rozliczy zadanie poprzez złożenie uwierzytelnionych kserokopii protokołu 

odbioru robót, faktur lub rachunków, przelewu środków na rzecz Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty wpływu 

środków na rachunek Gminy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku. 

3. Środki budżetu Powiatu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają bezzwłocznemu zwrotowi 

wraz z ustawowymi odsetkami. 

§ 5. Powiat ma prawo kontroli realizacji zadania, wglądu do dokumentacji finansowej zadania oraz 

wnoszenia uwag. 

§ 6. Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Gmina Nowa Dęba       Powiat Tarnobrzeski 
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Starosta Tarnobrzeski 
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Wicestarosta Tarnobrzeski 

 

 

Krzysztof Pitra 
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