
 

 

POROZUMIENIE  

ZARZĄDU POWIATU RZESZOWSKIEGO 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego 

zawarte w Rzeszowie pomiędzy: 

Powiatem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, reprezentowanym przez: 

Józef Jodłowski   - Starosta Rzeszowski 

Marek Sitarz   - Wicestarosta 

zwanym dalej w treści porozumienia Powiatem 

a 

Gminą Sokołów Małopolski z siedzibą w Sokołowie Młp., ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: 

Andrzej Ożóg   - Burmistrz Gminy, 

przy kontrasygnacie 

Teresa Kołodziej  - Skarbnik 

zwaną dalej w treści porozumienia Gminą 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 

poz. 814 ze zm.), art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1440) oraz Uchwały Nr XXV/268/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 29 listopada 2016 r. 

i uchwały Nr XXIV/242/16 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2016 r., Strony niniejszego 

Porozumienia, zgodnie ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Na mocy niniejszego porozumienia Powiat Rzeszowski powierza Gminie Sokołów Młp. wykonanie 

zadania publicznego określonego w art. 20 pkt 11 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych i art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

w zakresie: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1367 R Trzeboś Górna-Trzeboś Dolna w miejscowości Trzeboś 

w zakresie budowy chodnika w km 1+725 – 1+980 strona prawa w miejscowości Trzeboś na działce  

o nr ew. 555”. 

2. Gmina zobowiązuje się wykonać zadanie określone w ust. 1 w terminie do dnia 21.12.2016 r. 

§ 2. 1. w związku z przekazaniem Gminie zadania Powiat uprawniony będzie do: 

1) Żądania na każdym etapie od Gminy informacji o przebiegu wykonywania powierzonego zadania; 

2) Kontrolowania realizacji powierzonego zadania; 

3) Wglądu do pełnej dokumentacji prowadzonej inwestycji, zarówno w zakresie techniczno-budowlanym jak 

i finansowo-księgowym; 

4) Otrzymywania odpisów wszelkich dokumentów związanych z realizacją prowadzonej inwestycji; 
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2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Strony porozumienia ustalają, że w celu przeprowadzenia 

i dokonywania odbioru robót, jak również rozliczenia zadania którym mowa w § 1 powołana zostaje Komisja 

w skład, której wejdzie po dwóch przedstawicieli każdej ze stron w osobach: 

1) przedstawiciele Gminy Sokołów Młp.: Zofia Nycz, Józef Niezgoda, 

2) przedstawiciele Powiatu Rzeszowskiego: Marek Srebniak, Andrzej Szopiński. 

3. W poszczególnych czynnościach Komisji mogą brać udział inne osoby w zastępstwie osób 

wymienionych w ust. 2 jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu Powiatu lub Burmistrza. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia zakończenia zadania określonego w § 1 niniejszego 

porozumienia, nie później jednak niż do dnia 28.12.2016 r. do przedłożenia Powiatowi: 

1) Potwierdzonej kopii protokołu odbioru całości robót stwierdzającego wykonanie zadania bez wad i usterek; 

2) Potwierdzonej kopii kosztorysu powykonawczego wykonanych robót; 

3) Potwierdzonych faktur i innych dokumentów finansowych; dokumentujących zakup materiałów 

niezbędnych do realizacji zadania oraz poniesionych osobowych kosztów wykonanych robót; 

4) Zestawienia materiałów zużytych do realizacji zadania. 

2. Gmina zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek, które zostaną stwierdzone w ciągu pięciu lat od 

daty odbioru zadania. 

§ 4. 1. Każda zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

3. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

§ 5. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszego porozumienia stosuje się: 

1) Przepisy ustawy o samorządzie gminnym, 

2) Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, 

3) Przepisy ustawy o finansach publicznych, 

4) Przepisy Kodeksu Cywilnego, 

  

Burmistrz  

Gminy i Miasta Sokołów Młp. 

 

 

Andrzej Ożóg 

 

Skarbnik Gminy 

 

 

Teresa Kołodziej 

Starosta Rzeszowski 

 

 

Józef Jodłowski 

 

Wicestarosta Rzeszowski 

 

 

Marek Sitarz 
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