
 

 

POROZUMIENIE  

z dnia 23 listopada 2016 r. 

w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych. 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1440), art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2016r., poz. 814 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.), Uchwały Nr XII/124/2016 Rady Powiatu 

w Kolbuszowej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Majdan Królewski zadania 

w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz art. 8 ust. 2a i art.18 ust.2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446  z póz. zm.) i uchwały Rady Gminy Majdan 

Królewski Nr XVIII.148.2016 z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przejęcia do wykonania zadania w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Majdan Królewski, 

pomiędzy: 

Powiatem Kolbuszowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1) Józef Kardyś - Starosta 

2) Wojciech Cebula - Wicestarosta 

zwany dalej ,,Powiatem" 

oraz 

Gminą Majdan Królewski reprezentowaną przez: 

Jerzego Wilka - Wójta Gminy, 

zwany dalej ,,Gminą" 

Powiat i Gmina zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Zarząd Powiatu w Kolbuszowej, działając jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje, a Wójt Gminy 

Majdan Królewski, działając jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania zarządzania niżej 

wymienionymi drogami powiatowymi: 

1) Nr 1 034 R od drogi 872 Krzątka – Trzosowa Ścieżka, 

2) Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka, 

3) Nr 1 234 R Majdan Królewski – Brzostowa Góra, 

4) Pas drogowy po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – 

Raniżów – Głogów Małopolski w km 6+733 do km 7+849 (chodnik) w miejscowości Wola Rusinowska, 

5) Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – 

Raniżów w km 0+075 – 3+760. 

§ 2. Gmina Majdan Królewski przyjmuje do realizacji zadania zarządcy dróg powiatowych wynikające 

z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), tj. w zakresie : 
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1) opracowanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 

w/w drogi oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

2) pełnienie funkcji inwestora; 

3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 

4) realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

5) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drogi i drogowych obiektów inżynierskich, z szczególnym 

uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

6) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

7) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

8) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym 

w następstwie budowy lub utrzymania drogi; 

9) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie drogi i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu 

oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa osób lub mienia. 

§ 3. Powiat zatrzymuje do realizacji przez siebie - w stosunku do przedmiotowych dróg - zadania zarządcy 

dróg powiatowych wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1440) oraz innych przepisów, które nie zostały przejęte przez Gminę stosownie do postanowień § 2. 

§ 4. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina Majdan Królewski będzie wykonywała 

za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem. 

2. Właściwe organy Gminy Majdan Królewski w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie 

czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd. 

3. Czynności gospodarowania nieruchomościami Gmina Majdan Królewski wykonuje na podstawie 

odrębnego pełnomocnictwa. 

§ 5. Na realizację zadania zarządzania drogami wymienionymi w § 1 Gmina Majdan Królewski otrzymuje 

od Powiatu Kolbuszowskiego rocznie dotację w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy 

złotych 00/100). 

§ 6. Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania 

oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości 

i gospodarności. 

§ 7. Zadania w zakresie budowy, przebudowy, dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich na drogach 

i w ciągu dróg wymienionych w § 1 przekraczające zakres bieżącego utrzymania realizowane będą przez 

Gminę ze środków własnych, środków otrzymanych od Powiatu Kolbuszowskiego oraz pozyskanych 

z zewnątrz własnym staraniem. Sposób dofinansowania realizacji tych zadań zostanie określony przez strony 

w oddzielnym porozumieniu. 

§ 8. Gmina corocznie do dnia 28 lutego roku kalendarzowego następującego po roku realizowania 

przejętych niniejszym porozumieniem zadań będzie przekazywać Powiatowi sprawozdanie z realizacji tych 

zadań. 

§ 9. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych Porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu 

i osób trzecich. 

§ 10. 1. Porozumienie zawarto na czas określony tj. od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019 r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 

3 miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego. 

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego 

wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu 

wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie. 
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§ 11. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron 

i jeden do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

POWIAT KOLBUSZOWSKI 

 

GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 

  

STAROSTA 

 

Józef Kardyś 

 

WICESTAROSTA 

 

Wojciech Cebula 

WÓJT 

 

 

Jerzy Wilk 
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